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САЖЕТАК 

 
Адаптација у јаслице је веома важна. Полазак детета у јаслице за већину деце 

представља прво значајно одвајање од родитеља, први излазак из породичне средине, 

сусретање са новим окружењем, новом децом, новим одраслим особама. Цео процес 

адаптације је због тога посебан и деликатан тренутак у животу сваког детета. Важно је да 

васпитач пружи детету могућност да спонтано и безболно прође кроз све фазе 

прилагођавања јаслицама. 

Циљ истраживања је испитати како тече процес примене нових програма 

адаптације деце јасленог узраста у вртићу „Вера Гуцуња“ из Сомбора. Истраживање је 

требало да покаже у коликој су мери васпитачи едуковани и заинтересовани за наведене 

програме. Као иструмент истраживања коришћен је анонимни анкетни упитник. Време 

спроведеног истраживања је април - јун 2022. године. Укупан број испитаника је 50 

васпитача, а одговарали су на 7 питања.  

Из резултата истраживања можемо закључити да већина испитаника није 

едукована за употребу нових програма адаптације деце јасленог узраста и да васпитачи 

недовољно користе нове адаптивне програме у васпитно-образовном раду, показују 

извесну инертност и страх од употребе истих. Разлог томе је најчешћа нупућеност и 

необразованост васпитача, јер раније генерације васпитача нису се школовали за примену 

нових програма адаптације деце јасленог узраста у предшколским установама. Одговори и 

оправдања васпитача нису оправдани, јер данас постоји доста велики број семинара на 

којима се могу васпитачи упутити а који су саставни део њиховог усавршавања, а да не 

спомоњемо и електронске семинаре где могу да се усавршавају по својој жељи и у 

времену кад им одговара. 

Већина испитаника сматра да треба увести додатну едукацију у погледу употребе 

нових адаптивних програма, као и заинтересованост за увођење програма у вртиће. 

 

 

Kључне речи: деца јасленог узраста, адаптација, васпитач, нови програми 

адаптације,  
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1. УВОД 

Проблем прилагођавања детета условима вртића настао је од самог почетка 

постојања предшколских установа и сада је актуелан у нашем савременом свету. Скоро 

свака породица се суочава са овим проблемом када дође време да се дете пошаље у вртић.  

Ово посебно важи за децу предшколског узраста. У овом периоду деца су посебно 

осетљива на одвајање од вољених, веома се плаше новина. Прилагођавање условима у 

вртићу је често веома болно. Задатак васпитача је да тако организује период адаптације да 

се дете у мањој мери повреди. Долазак детета у вртић, непозната деца, одрасли, цела 

ситуација около изазива јак стрес код детета. Адаптација деце на вртић је процес који без 

обзира на узраст детета неминовно пролази кроз одређене фазе. Колико ће тих фаза бити и 

како ће оне тећи, у највећем броју случајева зависи од сарадње и комуникације васпитача, 

родитеља и самог детета. У јасленом узрасту (1 – 3 године) деци се не може објаснити шта 

се ради у вртићу и зашто ту бораве, па је зато родитељ кључни сарадник и посредник 

између детета и установе. То значи да родитељи треба да имају позитиван став према 

вртићу, да дају тачне информације о детету, породици и навикама, да буду насмејани, 

опуштени и не показују бригу коју можда осећају у тим тренутцима. Сигурна база 

представаља специфичан квалитет релације мајка који омогућава детету да балансира 

потребом да истражује простор и улоге и истовременом потребом да одржи физичку 

близину фигуре која га током тог истраживања може заштитити. 

Да би се избегле компликације на почетку процеса адаптације у почетној фази и 

обезбедио његов оптималан ток, васпитач као и остало особље у вртићу треба да помогну 

детету да се постепено навикне на услове у вртићу. Правилно организоване активности 

васпитача са децом могу бити кључ ефикасне адаптације деце на услове вртића.  

Најефикаснијем процесу адаптације могу помоћи правилно организоване 

активности васпитача са дететом. Постоји врста сарадње која може помоћи детету да 

лакше поднесе одвојеност од познатог окружења, смањи анксиозност, повећа 

емоционално стање.  
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2. ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦИЈЕ ДЕЦЕ ЈАСЛЕНОГ УЗРАСТА НА 

УСЛОВЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

2.1 Појам, значење и разлози прилагођавања 

Адаптација (од латинског адаптатио - прилагођавање, прилагођавање) се обично 

схвата као способност тела да се прилагоди различитим условима животне средине 

(Кощеева, 2006). Coцијална адаптација представља прихватање и излажење у сусрет 

захтевима друштва и усмеравање свог личног односа или неке групе, према другима, 

односно средини, без превеликог напора и трвења (Белкина, 2006). Адаптација је 

неизбежна у ситуацијама када постоји контрадикција између наших могућности и захтева 

средине.  

Према Козловој (Козлова, 2000) постоје три стила помоћу којих се особа може 

прилагодити окружењу: 

• креативни стил, када особа покушава да активно мења услове околине, 

прилагођавајући је себи, и тако се прилагођава; 

• конформни стил, када се човек једноставно навикава, пасивно прихватајући све 

захтеве и околности окружења; 

• избегавајући стил, када особа покушава да игнорише захтеве средине, не жели или 

не може да им се прилагоди. 

Најоптималнији је креативни стил. У педагошкој пракси важно је узети у обзир 

посебности процеса адаптације детета на промењене услове његовог живота и активности 

приликом уласка у јавне образовне установе (вртић, школа), приликом уласка у нову 

групу. Полазак детета у вртић представља развојну фазу која доноси нове задатке 

родитељима и породици, тражећи модификацију улога и адаптацију на нове релације. 

Већи теоријски и практични нагласак јесте свакако на адаптацији детета при 

поласку у вртић. Процес адаптације биће повезан са факторима који би се могли 

груписати у факторе везане за карактеристике детета и факторе везане за карактеристике 

родитеља односно породице, карактеристике установе, квалитет релација родитељ – дете 

и васпитач – дете (Цвјетичанин и Суботић, 2010). 
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Период адаптације може трајати дуже или краће у зависности од  околности.  

Васпитач ће са правилним начином адаптирања бити упознат, уколико зна неке 

основне информације о детету, а поред основних информација потребно је да познаје 

педагошко-психолошке методе адаптирања деце на вртић (слика бр. 1). 

 

Слика 1. Услови потребни за успешну адаптацију деце јасленог узраста на вртић (Јовичић, 

2000). 

Истраживање К.Л. Пецхора (1998) је показала да је само 18,2% деце спремно за 

похађање предшколске установе, 6% није спремно, а 75,8% је условно спремно 

(Степаненкова, 2006). С тим у вези, процес навикавања на предшколску установу није 

увек успешан и праћен је болестима деце (Јовичић, 2000). Пре него што ступи у вртић, 

дете расте и развија се у средини у којој је рођен. Средина за коју се сматра да је природна 

за почетну социјализацију је породица. Породица је један од најутицајних фактора за даљу 

социјализацију и адаптацију детета. У условима породице дете се од првих дана живота 

навикава на одређени режим, начин исхране, на микроклиму породичних односа и 

успостављене начине комуникације са њим. Постепено, у складу са ритмом породичног 

живота, дете развија одређене навике и вештине, гради сопствени стил понашања 

адекватно с обзиром на услове и захтеве одраслих око себе. Промене или кршења 

утврђеног редоследа живота детета одмах утичу на његово понашање.  
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Ово се објашњава чињеницом да је животно искуство детета мало и прилагођавање 

новим условима представља одређену потешкоћу. Оштра и значајна промена у животу 

детета, на пример, прелазак у предшколску установу, доводи до озбиљних кршења 

његовог понашања и развоја негативних реакција. Дете може променити низ устаљених 

навика, поново изградити претходно формирани стереотип у начину спавања, храњењу, 

методама комуникације са одраслима (Радојковић, 2006). 

Овај прелазни период захтева инхибицију низа постојећих веза и брзо формирање 

нових, је тежак задатак за дете овог узраста. Процес адаптације на нове услове није увек 

лак и брз за сву децу. Природа понашања током периода адаптације зависи од узраста 

деце. До 5-6 месеци они релативно лако толеришу ову промену. Ово се објашњава 

чињеницом да су динамични стереотипи понашања детета тек у фази формирања. Али 

деца од 5-6 месеци се тешко прилагођавају ако је поремећен начин њиховог храњења, као 

и ако се промени температура у просторији. Због тога, приликом пријема такве деце, 

потребно је детаљно разговарати са родитељима како су хранили дете код куће, да 

привремено искључе нову врсту хране из исхране које дете није користило (Русаков, 

2010). Деца узраста од 6-9 месеци болно реагују на урушавање таквих устаљених навика 

као што су сисање брадавица, дуде, мучнина пре спавања, продужени боравак у рукама 

одраслих. Да би се олакшао живот деце овог узраста, током периода адаптације, може му 

се оставити индивидуална брадавица (Шакина, 2011).  

Деца од 10 месеци до 1 године и 6 месеци тешко подносе растанак са родитељима, 

одбијају контакт са непознатим одраслима и децом. Њихов сан постаје испрекидан и 

немиран. Апетит детета је поремећен, често одбија да се храни, где у току исхране има 

случајева да долази и до повраћања. Раније стечене навике се урушавају. Постоје 

случајеви када деца, која су почела да ходају код куће, пређу на пузање у вртићу, могу се 

приметити и друге регресивне промене дубљег плана: грозница, лоше варење, промене на 

кожи итд (Јовичић, 2000). Ниво здравља детета утиче на природ адаптације: ослабљена, 

често болесна деца много теже подносе период зависности. Природа периода адаптације 

зависи и од претходног искуства детета, односно од присуства или одсуства обуке 

његовог нервног система у прилагођавању променљивим условима живота.  
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Деца која живе у вишедетним породицама, у породицама са бројном родбином, 

много се брже навикавају на нове услове него деца чији је живот текао у монотоном 

окружењу ограничен на уски круг одраслих (Шаин и Чарапић, 2015). Као што се може 

видети из горе наведеног, главна ствар за дете је одрасла особа. Много у његовом 

понашању зависи од тога како васпитачи приступају детету у периоду адаптације, како 

могу да организују његов живот у групи. Треба узети у обзир потребе детета за 

комуникацијом.  

Према Гризину (Гризин, 2010) разликују се три групе деце према природи разлика 

у понашању и потреби за комуникацијом: 

1. Прва група су деца која имају претежну потребу за комуникацијом са бликсим 

одраслим особама као потреба да се од њих добије наклоност, пажња и информације о 

окружењу. Брину се, растајући се од њих, много плачу. Период адаптације код деце траје 

од 20 дана до 2-3 месеца. 

2. Друга група су деца која имају одређено искуство у комуникацији са одраслим 

особама као потреба за сарадњом и добијањем нових информација о окружењу, који нису 

у њиховој блиској средини. Њихов период адаптације се одвија у две фазе (друга и трећа) 

и траје од 7 до 10-20 дана. 

3. Трећа група су деца која осећају потребу за активним самосталним акцијама, у 

комуникацији са одраслим особама на когнитивне теме. Ова деца се навикавају у року од 

3-10 дана. 

Према Тонковој-Јамплоској (Тонковой-Ямпольской, 2004) задатак васпитача је да 

створи максималне услове како би дете довело до друге фазе зависности. Уколико не буде 

на одговарајући начин организована комуникациона и играчка активност новопридошлог 

детета, његова зависност ће бити не само одложена, већ и компликована. Зато васпитач 

треба да познаје карактеристичне особине деце, фазе њихове зависности. 

Природа и трајање адаптације детета зависиће од тога колико правилно васпитач 

утврди потребу која одређује понашање детета, створи неопходне услове за задовољење 

потребе, а зависиће од природе и трајања адаптације детета. Ако васпитач не води рачуна 

о томе које потребе одређују дететово понашање, његови педагошки утицаји ће бити 

несистематски, случајне природе. 
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Према Форнајову (Фонарёв и други, 1986) на процес адаптације детета утичу:  

• достигао ниво менталног и физичког развоја, 

• здравствено стање, 

• степен очвршћавања 

• формирање вештина самоуслуживања, комуникативне комуникације са одраслима 

и вршњацима, 

• личне карактеристике детета 

• ниво анксиозности и личне карактеристике родитеља. 

Породица је заслужна за почетни развој детета и његово схватање самог себе и 

света који га окружује. Пре поласка у вртић породица треба да припреми дете за одвајање, 

да зна како да се суочи и понесе са проблемима који могу настати при адаптацији, да 

схвате да је сарадња са васпитачем веома битна за адаптацију детета на вртић (Јовичић, 

2000). Дакле, адаптација се схвата као процес прилагођавања. Период прилагођавања је 

важан за развој детета. Може се закључити да одрасли играју главну улогу у периоду 

адаптације деце. Особине комуникације одрасле особе и детета, организација његовог 

живота код куће и у вртићкој групи, у великој мери одређују његово понашање у 

променљивим условима. 

2.2 Врсте адаптације 

Адаптација је обично тешка са доста негативних промена у телу детета. Ове 

промене се дешавају на свим нивоима, у свим системима. Обично је видљив надводни део 

леденог брега - карактеристике понашања детета. Када би родитељи знали шта се дешава 

у телу и души детета када први пут крене у вртић, тешко да би га послали у овај нови 

дечији тим (Смиљанић, 1999). Стално је у њој, као под струјом јаке неуропсихичке 

напетости, која не престаје ни на минут. Он је на ивици стреса или у потпуности осећа 

стрес. Када би се истом методом истраживања могла упоредити целокупна сила стреса 

коју дете осећа у периоду адаптације на организовани тим са силином стреса астронаута 

који иде на лет, резултати би били запањујући. Били би једноставно идентични (Видра, 

2004). Ако је тежина стреса који дете доживљава након пријема у предшколску образовну 

установу минимална, онда ће ускоро нестати негативне промене у његовом понашању 

током периода адаптације.  
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Ово је доказ лаког или повољног прилагођавања. Ако је тежина стреса велика, дете 

може да доживи нервни слом, што може довести до болести. Слом, по правилу, указује на 

неповољну или тешку адаптацију (Доронова, 2004). 

Адаптација се манифестује углавном на психоемоционалном нивоу код детета. Да 

би што детаљније и што објективније проценили овај ниво, научници (Божович, 2002, 

Тонковой-Ямпольской, 2004) су посебно развили и усавршили низ неопходних 

индикатора који прилично информативно карактеришу карактеристике понашања и 

испољавање емоција код детета које се прилагођава новоорганизованом тиму, као и 

емоционални профил, односно портрет (ЕП) детета, створено је дете које је по први пут 

ушло у обичан вртић.  

Укључује следеће индикаторе: 

1. Негативне емоције су најважнија компонента ЕП, која се налази код сваког детета 

које се први пут прилагођава новом организованом тиму. Обично су манифестације 

различите: од једва приметне до депресије, која подсећа на заточеништво. У случају 

депресије, дете изгледа депресивно, потлачено и равнодушно према свему. Тоне у себе, 

постаје као глувонем, одбија да једе и пије, не одговара на питања, не може да спава. Ово 

стање се током дана може заменити лудим бацањем по групи, тражењем излаза, сукобима. 

Дете у исто време јеца, дозива мајку, а онда одједном немоћно утихне, поново урањајући у 

себе. Неретко деца изражавају своје негативне емоције плакањем: од цвилења до сталног 

плача. Али најинформативнији је пароксизмални плач, што указује на то да се, барем на 

неко време, све негативне емоције код детета нагло повлаче у позадину због чињенице да 

су гурнуте у страну позитивним. Божович (Божович, 2002) је такође приметио да се у 

плакању налазе и „плакање за друштвом“, којим дете већ скоро адаптирано на услове у 

установи подржава „нову децу“ која су дошла у групу прави „уплакани дует“ или 

једноставно пева у хору. Обично је најдужа од негативних емоција код детета такозвано 

цвиљење, којим оно настоји да протестује приликом растанка са родитељима, који „беже 

на посао“. 

2. Страх је чест пратилац негативних емоција, њихов „колега”, „сапутник” и 

„пријатељ”. Мало је вероватно да ћете успети да упознате дете које то бар једном није 

доживело, док се прилагођавало у вртићу (Фонарёв и др., 1986). На крају крајева, дете, 

које је први пут дошло у дечију групу, у свему види само скривену претњу свом постојању 
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на свету. Стога се много чега плаши, а страх га прати буквално за петама, гнезди се у себи. 

Дете се плаши непознате средине и сусрета са непознатом децом, плаши се нових 

васпитача, и што је најважније, страх да ће „родитељи заборавити на њега док су на 

послу“ и да неће доћи по њега да га одведу кући. Често и сами родитељи могу несвесно да 

изазову страх детета: неоправдано жале или, обрнуто, злобно се шале. Овај страх ће 

постати извор стреса, а његови напади ће изазвати стресне реакције (Фонарёв и др., 1986). 

3. Бес. Понекад у позадини стреса, у детету се распламсава бес, који избија, исписан 

буквално на лицу. У таквом тренутку, дете је, попут малог агресора, спреман да као 

пантер скочи на преступника, бранећи његову невиност. У периоду адаптације дете је као 

„Ахилова пета“ и самим тим толико рањиво да све може да послужи као разлог за љутњу. 

Дакле, бес и агресија коју она изазива могу да се разбуктају, чак и ако нема искре, као да 

је буре барута положено у само дете (Ватутина, 1993). 

4. Позитивне емоције су противтежа свим негативним емоцијама и главни прекидач 

за њих. Упоредиви су само са зором, која нам најављује да је ноћ одавно спласнула и да ће 

свима бити ведар дан који обећава. Што се дете лакше прилагођава, то се пре појављују, 

слично као прве ласте, најављујући свима завршетак процеса адаптације детета. Радост је 

посебно добра. Генерално, осмех и весео смех су, можда, главни „лекови” који лече 

већину негативних помака у периоду адаптације (Ватутина, 1993). 

5. Друштвени контакти. Већ у доби од три године, дете обично воли да контактира 

људе, бирајући сам разлог за контакт. Друштвеност детета је благослов за успешан исход 

процеса адаптације. Међутим, у првим данима боравка у предшколској установи, неки 

малишани изгубе друштвеност. Таква деца су затворена и недруштвена, све време проводе 

само у „поносној самоћи”. Ово „поносно неконтактирање“ замењује се „компромитујућим 

контактом“, што значи да је дете одједном почело да преузима иницијативу да ступи у 

контакт са одраслима. Међутим, ова иницијатива је имагинарна. Детету је то потребно 

само као излаз из постојеће ситуације и није усмерено на побољшање комуникације са 

људима, посебно са вршњацима. У том тренутку дете обично плачући притрчава 

васпитачу, хвата га за руку, покуша да га одвуче до улазних врата и моли да га одведе 

кући. Дете је спреманo на компромисe са васпитачем, ако не може да га одведе кући, онда 

да га пребациу другу групу, да га што пре одведу од ове неспособне деце. Не, он не жели и 

не може да буде пријатељ са њима. Оне су упорне, неподношљиве и „боду” јаче од роја 
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пчела. Колико је лакше било код куће када је све дане проводио сам. Чим дете буде у 

стању да коначно успостави потребне контакте у групи, сви помаци у периоду адаптације 

ће се смирити – а то ће бити важан корак ка завршетку целокупног процеса адаптације код 

детета (Зубова, 2004). 

6. Когнитивна активност је обично прави „пријатељ“ свих позитивних емоција. Као и 

они, когнитивне перформансе имају тенденцију да опадају и нестају суочени са 

одговорима на стрес. Са три године ова активност је уско повезана са игром. Стога, дете, 

када је први пут дошло у вртић, често није заинтересован за играчке и не жели да буде 

заинтересован за њих. Не жели да се упозна са својим вршњацима, да разуме шта се 

дешава поред њега. „Зашто“ као да је у хибернацији, а његова когнитивна активност је 

инхибирана. Међутим, чим се пробуди, или га на крају „пробуде“, активност стреса ће 

бити минимална и убрзо ће нестати заувек (Заводчикова, 2007). 

7. Социјалне вештине. Дете се због стреса може толико променити да заборавља 

давно научене вештине бриге о себи: престане да једе, да води личну лигијену, користи 

марамицу и сл. То може изазвати и подсмех деце и незадовољство васпитача. Мора да се 

храни на кашичицу и да се пере као беба. Како се дете навикава на нову групу, оно поново 

почиње да користи стечене вештине, а такође лако учи нове (Кирюхина, 2006). 

8. Особине говора. Код неке деце у стресним ситуацијама долази до регресије у 

говору: речник се смањује, вишесложне реченице се готово никада не користе, чешће се 

користе лаке речи за бебе (Заводчикова, 2007). Ова појава је типична, по правилу, за 

тешку адаптацију. Са благим - промене у особинама говора су готово неприметне. 

Међутим, у сваком случају, током периода адаптације, допуњавање активног речника 

детета је донекле тешко (Ватутина, 1993).  

9. Моторна активност. Током адаптације, моторна активност деце ретко остаје у 

границама нормале. Дете постаје озбиљно инхибирано или неконтролисано хиперактивно. 

Задатак васпитача у таквим случајевима је да разликује активност детета, промењену у 

вези са процесом адаптације, од активности својствене његовом темпераменту. 

10. Спавање. У почетку дете уопште не спава, када је време за спавање дете не спава и 

плаче. Али сан у почетку може бити немиран, прекинут јецањем или изненадним 

буђењем. Тек кад се дете привикне на вртић, оно ће, у ствари, моћи мирно да спава. 
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11. Апетит. Са тешком адаптацијом, апетит детета може потпуно нестати. Понекад 

дете може отићи у другу крајност и покушати да задовољи своје незадовољене потребе 

повећаним апетитом (Косенюк, 2007). Нормализација смањеног или повећаног апетита, по 

правилу, сигнализира да се негативни помаци у процесу адаптације не повећавају, већ 

опадају, а сви остали показатељи описаног емоционалног стања ће се ускоро 

нормализовати (Тонковой-Ямпольской, 2004). 

Током процеса адаптације дете може изненада, без икаквог очигледног разлога, 

имати краткотрајно повећање температуре. Обично у овим случајевима лекар говори о 

„прилагодљивим супозиторијама“. Такве „супозиторијe“ још једном наглашавају тежину 

периода адаптације (Обухова,1996).  

Лекари и психолози разликују 3 степена адаптације: благу, умерену и тешку. Уз 

лако прилагођавање, сви индикатори се нормализују, по правилу, за 3-4 недеље; са 

просечним степеном адаптације - за 5-6 недеља; са тешком адаптацијом - од 2-6 месеци. 

Адаптацију одређују следећи фактори: 

1. Здравствено стање и степен развоја детета. Здраво, физичко развијено дете има 

бољу прилагодљивост. Нервозно и соматски ослабљено, брзо замарајуће, слабог сна и 

апетита, деца се лошије носе са тешкоћама адаптираног периода, доживљавају стресна 

стања и због тога често оболевају. 

2. Старост детета у тренутку пријема у предшколску образовну установу. Од 

посебног значаја је старост од три године код деце, која се често поклапа са пријемом у 

предшколску установу. У овом тренутку деца по први пут почињу да схватају себе као 

личност и настоје да то покажу другима. Дете активно брани своју визију света, своје 

мишљење, постаје рањиво и осетљиво на околности окружења. Упркос таквим 

манифестацијама самосталности, у овом тренутку, више него икада, детету је потребна 

подршка родитеља и да се поштеди његов ослабљени нервни систем. Вероватноћа тешке 

адаптације код детета се повећава ако у његовој анамнези постоје неки неповољни 

фактори развоја - „фактори ризика“. У таквим случајевима, васпитач треба да укључи 

психијатре или друге уже специјалисте за помоћ. Дакле, адаптација деце на нове услове 

животне средине је тежак и болан процес, често праћен негативним променама у телу 

детета (Доронова, 2004). Са овом врстом адаптације, морбидитет детета може смањити 

лекар, што пре детету препише корективне мере, мања је вероватноћа да ће се дете 
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разболети, што значи да ће се његова адаптација приближити повољном. Посебно су 

угрожена деца од 1 до 3 године, јер је у том периоду детету веома тешко да се одвоји од 

мајке. Везаност за мајку почиње да се формира већ у првој половини дететовог живота и 

до краја прве године се обликује у виду стабилних емоционалних и личних веза са 

најближима, посебно са мајком. Са 7 месеци дете регулише бригу о мајци са изразитим 

узбуђењем, анксиозношћу (Козлова, Куликова, 2000). Са 8 месеци, дете почиње да се 

плаши непознатих одраслих особа, мази се уз мајку - страх од странаца траје до 1 године и 

2 месеца. У наредним месецима, деци је пријатније са другим људима. У узрасту од 8 

месеци до 1 године и 2 месеца код дета се појављују два страха – од сопствене мајке и од 

непознатих одраслих. У овом узрасту деца се посебно тешко прилагођавају вртићу, о чему 

родитељи треба да воде рачуна (Глебов, 2013). Деца од 2-3 године се плаше непознатих 

људи и нових комуникационих ситуација. Ови страхови су један од разлога тешке 

адаптације детета на јаслице. Често страх од нових људи и ситуација доводи до тога да 

дете постаје узбудљивије, рањивије, плачљиво, чешће се разболи. Дечаци узраста 3-5 

година су рањивији у смислу адаптације од девојчица, јер су у овом периоду више везани 

за мајку и болније реагују на одвајање од ње (Русаков, 2010). Дакле, прилагођавање детета 

новим условима животне средине за њега је тежак и болан процес, праћен низом 

негативних промена у телу детета, које утичу на све његове нивое. 

2.3 Концепт афективне везаности 

Основна идеја концепта афективне везаности је да дете користи свог родитеља као 

сигурну базу која му омогућује да развије осећај припадности, блискости и на њему 

темељи истраживање простора, односа, улога, генерално света око себе и на тај начин се 

развија. Постојање концептом афективне везаности описаног квалитета релације између 

родитеља и детета потврђено је у великом броју кроскултуралних студија, као и у 

породицама која долазе из различитих средина, материјалних услова, са различитим 

нивоом функционалности актуелних односа и са различитим породичним историјама.  

Савремени трендови у превентивном и интервентном раду са породицама и децом 

користе теоријска и истраживањима потврђена знања која ова теорија нуди да на њима 

заснују принципе и технике рада. 
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Ове технике пре свега се ослањају на идеју (не) сигурне афективне везаности 

детета и, са њом блиско повезану, идеју о сензитивности родитеља као способности 

родитеља да примете, тачно интерпретирају и уверемењено и адекватно одреагују на 

дететове сигнале. Појам сигурне базе један је од централних термина теорије афективне 

везаности. Говорећи о сигурној бази говоримо о условима које фигура афективне 

везаности ствара како би се дете (или друга особа која је за њу афективно везана) осећала 

довољно сигурно да истражује нове просторе, улоге или релације. Хеорд и Лејк (Heord & 

Lake, 1986) сматрају да сигурна база представља квалитет интеракције са преферираном 

особом који у себи садржи подршку и могућност осамостаљивања, једнако као и осећај 

психичке близине као предуслов на основу ког се интеракција одржава. Сигурна база на 

бихејвиоралном нивоу обухвата скуп понашања који се активира у ситуацији стреса, а на 

одговор од стране старатеља (који се ослања на капацитете попут респонсивности, 

сензитивности, конзистентности, поузданости и спремности да се дете без обзира на 

контекст разуме као аутономно) као резултат се јавља специфично психофизичко стање 

опуштености и блискости и осећање да је ситуација под контролом (Holmes, 1993). Болби 

(Bowlby, 1988) сматра да су у оваквој интеракцији активни и родитељи и дете, како би 

оформили релацију у којој постоји поверење да ће родитељ бити доступан и спреман да 

одговори уколико је потребна заштита, објашњење, окрепљење или помоћ и на тај начин 

подржи истраживање свог детета, али и сигурност да ће се родитељ умешати само 

уколико је то реално потребно, односно поверење у родитељеву способност да препозна и 

правилно интерпретира сигнале свог детета. Развој унутрашњег радног модела афективне 

везаности претпоставља да се на основу понављаних искустава са старатељем формира 

шема ове везе, која представља унутрашњу базу сигурности. У одраслом добу функцију 

сигурне базе преузимају и партнери. Такође, данас се сматра да се сигурна база развија и у 

контексту тријадних релација (брак-дете) и целокупних породичних релација (породична 

сигурна база (Davies & Forman, 2002). У приступима мерењу и процени сигурне базе у 

релацији мајка-дете од 1970-тих као метод доминира Тест стране ситуације. Праћење 

сигурне базе у овом контексту усклађено је са идејом о стресу као изазивачу понашања из 

сигурне базе.  
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Тако ова процедура нуди контролисане, експерименталне услове у којима се на 

уједначен начин провоцира активација контролног система афективне везаности, па и 

понашање из сигурне базе које се очитује у спремности детета да, захваљујући 

интеракцији са мајком, истражује простор у ком се налази. Овој процедури се у 

истраживањима замера пре свега врло ограничен узраст који је обухваћен проценом 

(Thompson, 1997). Било је покушаја да се начине модификације Теста стране ситуације 

како би се обухватио и предшколски узраст. Оно што и овако модификована процедура не 

може да обухвати су квалитативне промене у самом концепту бриге о детету 

предшколског узраста видљиве у организацији сигурне базе на овом узрасту у односу на 

раније (George & Solomon, 1999). Квалитативне промене су неминовне пре свега 

захваљујући развоју локомоције и говора, те јачању когнитивних капацитета на основу 

којих дете сада може да ствара неке врсте конструката везе. Промене у квалитету сигурне 

базе рефлектују и промене у концептуализацији бриге о детету на овом узрасту, што сада 

обухвата и супервизију и надзор, дефинисање граница и постављање ограничења за 

активности детета (Posada et al., 2007). Ова промена видљива је и у начину на који се 

сигурна база очитује у понашању. Развој понашања старатеља тече од сензитивне и 

кооперативне интеракције у детињству до улоге слушача и реорганизатора уверења о 

себи, другима и блиским везама са вршњацима и првим партнерским везама у 

адолесценцији. Једнако тако, одговор на нивоу понашања сигурне базе код детета 

рефлектује раст од потребе да се дефинише препознатљив одговор од стране примарне 

фигуре афективне везаности ка интернализацији очекивања и уверења о блиским везама 

која се очекује у адолесценцији (Waters & Cummings, 2000). Сви развојни капацитети 

интегрисани су и даље у понашања која карактерише тражење близине, истраживачко 

понашање и емотивна респонсивност у релацији са старатељем. У складу са овим 

развојним променама, а будући да деца на овом узрасту још увек немају довољно 

вербалних капацитета да одговарају на упитничке форме којима би се испитала афективна 

везаност или дубинске интервјуе, као алтернатива тесту стране ситуације, јавио се 

одређени број инструмената који се базирају на наративима, или чек листама понашања 

којима се бележе подаци са обсервације (Bettmann & Lundahl, 2007).  

  



 

14 

 

Како афективна везаност, па и сигурна база остварује бројне ефекте на развој 

детета, могућност процене на јасленом узрасту, при поласку у вртић може бити значајан 

показатељ капацитета детета за одвајање и адаптацију на вртић као институцију, колектив, 

те формирање релације са васпитачем. Као контекст процене, полазак у вртић нуди 

ситуацију природног одвајања, дакле са собом носи одређен ниво стреса, који се 

разрешава у интеракцији са старатељем. Сама ситуација поласка у вртић подразумева 

улазак у непознат простор са мајком (или другим старатељем), одређено време 

заједничког боравка детета и мајке (старатеља) током ког се очекује дететова 

фамилијаризација са простором и васпитачем као значајним одраслим, те пружа 

могућност посматрања понашања дететовог истраживања и сигурне базе у релацији дете-

мајка (старатељ). Услови у којима се деца налазе су уједначена за сву децу која полазе у 

одређени вртић.  

2.4 Организација рада у периоду адаптације деце јасленог узраста 

У савременој педагогији организација рада у адаптационом периоду раног 

детињства разматра се свеобухватно. Обухвата рад са родитељима у циљу јачања 

физичког здравља деце, повезивање кућне свакодневице са условима нове средине, 

организован рад медицинског особља, администрације, васпитача. Да би се олакшао 

период адаптације, препоручује се постепено укључивање детета у јаслену групу, како би 

се створила посебна емоционална клима за њега. Овде је главна брига превенција 

морбидитета код деце и смањење њихове емоционалне нелагодности током периода 

адаптације (Шакина, 2011). Међутим, ове мере ублажавају већ настало озбиљно стање, 

али не утичу на узроке који га доводе. Истовремено, јасно је да је много важније 

организовати чување деце и васпитање у породици на начин да се минимизирају 

компликације периода адаптације.  

Нема сумње да су узроци компликација у физичком и психичком стању деце пре 

свега психолошке природе и да су у сфери друштвених односа детета са спољним светом.  

То препознају лекари, васпитачии психолози. Предшколска образовна установа, 

као прва фаза образовања, обавља многе функције. Према Ватутиновој (Ватутина, 1983) 

међу главним задацима је свеобухватан развој личности детета.  
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У часовима предвиђеним програмом образовања и васпитања у вртићу дете добија 

посебне информације, проширује се систем знања, вештина и способности неопходних за 

свеобухватан развој детета. У вртићу деца, поред посебних, васпитних вештина, стичу и 

прво искуство живота у групи вршњака. Тако се у вртићу, током читавог периода 

предшколског детињства, одвија систематски, сврсисходан, педагошки оправдан 

свеобухватан развој детета. 

Према Ватутиновој (Ватутина, 1983) садржај рада васпитача, обухвата следеће: 

• формирање код деце представу о настави као важној активности за стицање знања. 

• формирање моралних и вољних квалитета (истрајност, одговорност, самосталност, 

марљивост). 

• формирање дечјег искуства рада у тиму и позитивног односа према вршњацима, 

свести о значају сопственог активног учешћа у решавању заједничког проблема; 

овладавање начинима активног утицаја на вршњаке као учеснике у заједничким 

активностима (способност пружања помоћи, правично процењивање резултата вршњачког 

рада, тактично уочавање недостатака). 

• формирање код деце вештине организованог понашања, активности учења у тиму. 

Систем почиње организацијом пријема. У групи треба све припремити за пријем 

нове деце: унапред се договара са родитељима о исхрани детета, где ће га спавати итд.  

Васпитач мора бити информисан кад ће дете доћи у групу. Ако дете уђе у старију 

групу, онда се о томе обавештавају и деца. Васпитач разговара са њима како да упознају 

ново дете, шта да му дају, покушавајући да у деци изазове пријатељски став према 

придошлици (Карнаухова, 2007). Сва новопридошла деца треба да буду окружена 

посебном пажњом, наклоношћу, бригом за његово добро. Неприхватљиво је примати 

много нове деце у групе одједном. У групу прве и друге године живота може се примити 

највише троје деце недељно.  

Штавише, овај пријем треба организовати тако да једно ново дете дође у 

понедељак, друго у среду и треће у петак. Боље је ако током друге недеље четврто дете 

дође у петак. У трећој недељи поново можете узети троје деце, а у четвртој још једно, 

највише двоје (Карнаухова, 2007).  
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Дакле, до 20 деце у групи, пријем се врши у року од месец и по дана. Треба 

напоменути да је у летњем периоду пре премештаја деце из јаслица у вртић препоручљиво 

започети пријем нове деце најкасније до 15. јула, пошто неки родитељи воде децу на 

летовање, мали број деце остаје у групи а васпитач може да посвети више пажње сваком 

новоуписаном детету. Приликом попуњавања старије групе јаслене (или млађе 

предшколске групе) истовремено је дозвољен улазак 2-3 деце. Тада се формира и група од 

25 људи у периоду до 1,5 месеца (Кощеева, 2006). 

Један од услова за формирање позитивних односа код деце је подршка васпитача 

природној потреби деце за комуникацијом. Комуникација треба да буде добровољна и 

пријатељска. Од најранијих година потребно је дете довести у такве услове да живи, ради, 

игра се, дели радости и туге са другом децом. Неопходно је да заједнички живот буде што 

потпунији, радоснији, светлији. Опште је прихваћено да се на школу најтеже 

прилагођавају „код куће“, деца која раније нису похађала вртић, која имају мало контакта 

са вршњацима. Пракса, међутим, показује да то није увек тачно (Васильева, 2011). 

Спроведено истраживање Васиљеве (Васильева, 2011) доказује да зависност деце 

на нове услове углавном зависи од тога како су одрасли у породици успели да га припреме 

за овај кључни период. Неопходан услов за успешну адаптацију је координација деловања 

родитеља и васпитача, конвергенција приступа индивидуалним карактеристикама детета у 

породици и предшколској установи. Јединствени захтеви родитеља и васпитача, 

поштовање дневне рутине, пажљива хигијенска нега, правилна организација самосталних 

активности и игара – часови стварају здраву средину за формирање емоционално 

уравнотеженог понашања деце и успешно прилагођавање условима предшколске 

установе. Садржај, циљеви и облици интеракције са породицом зависе од склоности и 

интересовања породице и детета и одређени су природом учесника у интеракцији. 

Према Кошевој (Кощеева, 2006) сарадња укључује: 

• психолошко прилагођавање родитеља предшколској установи, успостављање 

контакта између родитеља и васпитача предшколске установе, 

• представљање програма васпитања и образовања, откривање садржаја, облика, 

метода рада са дететом јасленог узраста, 

• улогу родитеља у процесу корекције, обуке и едукације, истичући њихов значај у 

овом процесу, 
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• проучавање психолошке атмосфере у породици, утврђивање разлога који могу 

изазвати потешкоће у адаптацији детета, 

• проучавање интереса породице, 

• откривање здравственог стања детета, проучавање карактеристика његовог развоја, 

• помагање родитељима да разумеју своје дете 

• формирање тима родитеља, узимајући у обзир узраст њихове деце, 

• корективни рад. 

Контакт родитеља и васпитача је веома важан. Родитељи треба да кажу васпитачу о 

карактеристикама развоја детета, о лошим навикама, о његовом сну, апетиту, омиљеној 

храни, омиљеној играчки итд. Васпитач у вртићу треба да постане пријатељ и саветник у 

породици. У периоду адаптације детету је посебно потребан топао, нежан третман и код 

куће и у вртићу. Деца се често тешко прилагођавају новим микросоцијалним условима.  

Они могу развити реакцију емоционалног стреса, што доводи до здравствених 

поремећаја. За спречавање оваквих реакција неопходно је организовати медицинску, 

психолошку и педагошку подршку деци током њихове припреме и адаптације за боравак у 

предшколској образовној установи.  

У периоду адаптације васпитач пажљиво прати понашање детета, што помаже у 

одржавању листа прилагођавања. Понекад, са тешким поремећајима емоционалног стања, 

препоручљиво дете вратити кући 2-3 дана. По правилу, за децу прве и друге године 

живота, боље је прописати режим за узраст нижи за период адаптације.  

Главни објективни показатељи завршетка периода адаптације су дубок сан, добар 

апетит, весело емоционално стање, активно понашање детета, нормално повећање телесне 

тежине у складу са узрастом.  

Према Васиљевој (Васильева, 2011) како се деца навикавају на нове услове, прво 

им се враћа апетит, сан се теже нормализује (од две недеље до два-три месеца), а 

емоционални поремећаји најдуже трају. Враћање апетита и сна не обезбеђује одмах 

нормално повећање телесне тежине ако дете задржи смањен емоционални тон.  

Нормализација свих индикатора је сигнал за прелазак детета на режим 

физиолошког узраста.  
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Истовремено, током следеће недеље дете треба пажљивије посматрати, јер његово 

пребацивање на нормалан режим понекад може изазвати нагло погоршање емоционалног 

тонуса. Приликом праћења здравственог стања детета током периода адаптације, посебну 

пажњу треба обратити на назофаринкс. Чак и благо црвенило ждрела или присуство 

умереног пражњења из носа је индикација за напуштање детета 3-4 дана из предшколске 

установе. На позадини благог смањења отпора тела, ови симптоми указују на почетак 

активације бактеријске и вирусне инфекције, које могу довести до развоја акутне 

респираторне инфекције. Према томе, детету је потребан благ кућни режим. Наравно, 

организација живота бебе у периоду адаптације може се извршити само заједничким 

напорима директора, лекара, васпитача и целог особља, као и родитеља. 

Дете се много брже и лакше прилагођава ако се породица труди да задржи методе 

васпитања које се користе у предшколској установи. Што се пре успостави јединство 

васпитања у предшколској установи и породици, и што више приступа детету одговара 

његовим индивидуалним карактеристикама, то ће брже и безболније проћи процес 

навикавања на нове услове. 

С обзиром на то да се деца тешко навикавају на промене услова живота у раном 

узрасту, не би требало дозволити честе промене особља групе и учестало пребацивање 

деце из групе у групу. Пребацивање деце у другу групу такође захтева одговарајућу 

организацију. Прелазак на другог васпитача и у нову групу деце, иако не тако нагла 

промена као прелазак из породице у предшколску установу, међутим, чак и у исто време, 

код неке деце долази до нарушавања нормалног понашања. Да би се ово избегло, 

васпитач, који преноси дете, мора да обавести особље групе у коју се дете премешта, да 

обавести о свим његовим индивидуалним карактеристикама и техникама које су дале 

позитивне резултате у васпитању.  

Ако до тренутка када дете буде пребачено у нову групу, треба да промени режим 

према узрасту и стању, потребно је или да пребаците нешто на нови режим отприлике 

недељу дана пре преласка у другу групу, или да привремено задржите претходни режим у 

нову групу док се дете не прилагоди новим условима. 
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Дакле, организација рада у периоду адаптације са малом децом подразумева низ 

мера: мере за припрему вртића за пријем нове деце; организациони рад управе, васпитачи, 

психолог, помоћници васпитача; рад медицинског особља; породични рад. Радове треба 

изводити плански, организовано, уз пуну сарадњу свих наведених људи. 

3. Истраживање адаптације деце раног узраста у предшколској 

установи 

3.1 Фазе периода адаптације 

Према Павловој (Павлова, 2004) фазе адаптације су:  

1. Акутна фаза – праћена различитим флуктацијама соматског стања и менталног 

статуса, што доводи до губитка телесне тежине, чешћих респираторних обољења, 

поремећаја сна, губитка апетита, назадовања у развоју говора; фаза у просеку траје месец 

дана. 

2. Субакутна фаза - карактерише се адекватним понашањем детета, односно све 

промене се смањују и бележе само у одређеним параметрима, на позадини спорог темпа 

развоја, посебно менталног, у поређењу са просечним старосним нормама; фаза траје 3-5 

месеци. 

3. Фаза компензације – карактерише се убрзањем темпа развоја, а до краја школске 

године деца превазилазе горе наведено заостајање у развоју. 

Истовремено, постоје три степена озбиљности проласка акутне фазе периода 

адаптације (Харитонова, 2006): 

• лако прилагођавање - понашање се нормализује у року од 10-15 дана; дете, према 

норми, добија на тежини, понаша се адекватно у групи, не разболи се током првог месеца 

посете предшколској установи; 

• адаптација умерене тежине - смене се нормализују у року од месец дана, дете губи 

тежину за кратко време; може доћи до појединачне болести која траје 5-7 дана, постоје 

знаци менталног стреса; 

• тешка адаптација траје од 2 до 6 месеци; дете се често разболи, изгуби већ стечене 

вештине; може доћи до физичке и психичке исцрпљености тела. 

На процес адаптације снажно утичу индивидуалне карактеристике које треба 

познавати. У узрасту од 2-3 године дете већ има своје индивидуално искуство понашања, 

комуникације са другима, своје потребе и жеље, навике, вештине и способности. Све ово 
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се мора узети у обзир у процесу образовања, а посебно у тако тешком периоду као што је 

период навикавања на живот у вртићу. 

Према Васиљевој (Васильева, 2011) да да би се дете образовало у сваком погледу, 

мора се познавати у сваком погледу. Да би сазнао индивидуалне карактеристике 

новопримљеног детета, васпитач мора да разговара са родитељима, посети дете код куће, 

посматра ново дете у различитим деловима дана и у различитим ситуацијама. Таква 

студија детета ће помоћи васпитачу да правилно процени његове индивидуалне 

карактеристике и усмери своје понашање у правом смеру. 

Који су разлози индивидуалних разлика код деце? Одговарајући на ово питање, пре 

свега, треба навести разлике у условима живота и васпитања деце. Уосталом, услови 

живота и васпитања су ти који одређују развој детета и његови су покретачи. При томе, не 

треба заборавити да на понашање и развој малог детета утиче и стање његовог здравља.  

Ослабљено, болесно дете може бити хировито, раздражљиво или, напротив, 

летаргично, брзо се умара. Може заостајати у физичком развоју, имати ниже показатеље у 

погледу висине и тежине, развоја покрета. Све ово посебно долази до изражаја већ у 

првим данима посете вртићу. По правилу, ослабљена деца се теже прилагођавају новим 

условима. 

Понашање деце утиснуто је карактеристикама нервног система, његовом врстом: 

снагом, покретљивошћу, равнотежом или неравнотежом нервних процеса ексцитације и 

инхибиције. Деца код којих су процеси узбуђења и инхибиције уравнотежени одликују се 

смиреним понашањем, веселим расположењем, друштвеношћу. Деца, коју карактерише 

блага ексцитабилност, насилно изражавају свој став према околини, брзо прелазе из једног 

стања у друго. Воле да играју игре на отвореном, али брзо мењају играчке, лако се 

ометају, стално се крећу по групи, гледајући један или други предмет. Они не примењују 

дуге игре. За разлику од лако раздражљивих, постоје и деца која се одликују смиреним, 

донекле спорим, чак инертним понашањем. Веома су активни у изражавању својих 

осећања и изгледа да се добро прилагођавају споља. Међутим, њихова инхибиција се 

може интензивирати током овог периода.   
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Спора деца често заостају за својим вршњацима у развоју покрета, у овладавању 

околином, у савладавању вештина и способности. Више воле да се играју далеко од деце, 

плаше се њиховог приступа. Васпитач треба да помогне овој деци да се навикну на нову 

средину. Притом, не треба се нервирати због њихове спорости. Неопходно је истрајно и 

смирено их научити активностима са предметима и играчкама, стрпљиво консолидовати 

стечене вештине и формирати нове. У првим данима не препоручује се укључивање споре 

деце у комуникацију са вршњацима, јер им је потребно много времена да науче нове 

ствари, да упознају друге. Нестрпљив приступ васпитача детету може довести до 

компликација у његовом понашању, до потешкоћа у адаптацији.  

Посебна пажња је потребна за децу са слаб тип нервног система. Веома болно 

подносе било какве промене у условима живота и васпитања. Њихово емоционално стање 

се поремети при најмањој невољи, иако не изражавају насилно своја осећања. Све ново их 

плаши и даје се тешком муком. Несигурни су у покрете и радње са предметима, спорији су 

од друге деце истог узраста. Стећи потребне вештине. Такву децу треба постепено 

навикавати на дечју установу, а у то треба укључити и блиске људе. Истовремено, 

препоручује се стално подстицање и охрабривање деце, помагање им у учењу нових 

ствари. Игнорисање од стране васпитача типолошких карактеристика нервног система 

детета током периода адаптације на вртић може довести до компликација у његовом 

понашању. Тако, на пример, строга захтевност код деце која су несигурна, 

некомуникативна, изазива сузе, неспремност да буду у вртићу, оштар тон третмана 

изазива претерано узбуђење и непослушност код раздражљиве деце. 

Наравно, тип нервног система није увек јасно манифестован. Исто дете у 

различитим ситуацијама може се понашати различито, посебно у периоду адаптације. Чак 

и мирно и друштвено дете, када се растане са вољенима, почиње да плаче и тражи да иде 

кући, није лако навикнути се на нове захтеве и растати се од неких устаљених навика. 

Понашање детета под утицајем устаљених навика такође добија индивидуални 

карактер. Ако не зна да једе сам, онда у вртићу одбија да једе, чекајући да буде нахрањен.  

Ако не зна да опере руке у новој средини, плаче; не зна где да набави играчку - 

плаче; није навикао да спава без играчке - плаче; навикао да му се шал везује напред, а у 

вртићу га везују позади - плаче итд. Због тога је толико важно познавати навике детета, 

рачунати са њима.  
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Од посебног значаја у периоду адаптације су индивидуалне карактеристике деце у 

области комуникације. Има деце која самоуверено и достојанствено улазе у ново за њих 

окружење вртића: обраћају се васпитачу, дадиљи да би сазнали нешто, скренули пажњу 

одраслом на своју одећу, „достигнуће“ у игри итд. ., мирно дају играчке другој деци и 

примају исте од њих. Други зазиру од непознатих одраслих, стидљиви су, спуштају очи. А 

има и деце која се плаше комуникације са васпитачем. Такво дете покушава да се повуче, 

окреће лице према зиду, како не би видело странце са којима не зна да ступи у контакт. 

Искуство комуникације детета са другима, које оно добије пре доласка у вртић, 

одређује природу његове адаптације на услове вртића. Дакле, управо је познавање 

садржаја потребе детета за комуникацијом кључ којим се може утврдити природа 

педагошких утицаја на њега у периоду адаптације (Ватутина, 1983). 

3.2 Принципи и критеријуми за успешну адаптацију 

Питање смештања детета у јаслице, по правилу, поставља се пред родитељима у 

вези са престанком плаћеног одсуства мајке за негу детета, односно по навршењу 1,5 

године. Али са психолошке тачке гледишта, ово доба је најнеповољније за тако радикалну 

промену. Дете овог узраста је изузетно везано за своју мајку, болно реагује на њено 

одсуство. Када се нађе у рукама других одраслих, он доживљава анксиозност чак и уз 

најдобронамјернији однос према себи (што се такође не примећује увек). Првобитно 

узбуђење детета, после неког времена, замењује се инхибицијом емоционалних и 

когнитивних процеса, што је преплављено општим успоравањем темпа менталног развоја. 

Пошто је активност и емоционалност човека у великој мери условљена условима 

образовања у раном детињству, таква деца накнадно показују недовољну иницијативу и 

активност. Емоционално, ово је погоршано повећаном анксиозношћу, склоношћу ка 

страху, опсесивним радњама и другим неуротичним симптомима. Тако, делимично 

решивши своје свакодневне проблеме, родитељи ризикују да наиђу на друге проблеме – 

психичке. Са психолошке тачке гледишта, питање смештаја детета у предшколску 

установу је тема која се жестоко расправља. Чак су и неки присталице идеје јавног 

образовања одавно приметили да је породично васпитање у раном узрасту од изузетног 

значаја за дете, а јавно образовање може бити далеко од еквивалентне замене за њега. Овај 

став дели већина стручњака из области дечије психологије.  
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Пракса служи као јасна потврда опрезног односа према предшколском јавном 

образовању. Ово посебно важи за рани смештај деце у јаслице (Соколовская, 2010). 

Значајан део мале деце не прилагођава се добро таквој промени у свом животу. У 

првим данима боравка у непознатом окружењу, многа деца показују узбуђење и 

анксиозност, а затим постају летаргична и инхибирана. То је због акутне емоционалне 

реакције на одвајање од мајке, комуникација са непознатим људима, промене у читавој 

рутини живота. Избијања морбидитета код деце нису неуобичајена. Ово је делимично због 

инфекције од вршњака. Али главни разлог је емоционални шок, који нагло смањује 

одбрану тела (Павлова, 1999). Ако породичне прилике налажу потребу да се дете смести у 

јаслице, треба га дати тамо не раније од навршених 2 године живота. Код двогодишње 

деце везаност за мајку више није праћена акутном зависношћу од ње, а страх од 

непознатих одраслих изостаје или је, у најмању руку, мање изражен него раније. Због тога 

се прилагођавање условима вртића одвија без озбиљних компликација.  

Са три године улазак у вртић није тако недвосмислено негативан догађај за дете. То 

је због посебности менталног развоја деце предшколског узраста. У раном узрасту потреба 

за комуникацијом са вршњацима још увек изостаје или је слабо изражена. Дете више воли 

да изводи радње игре појединачно, а чак и када се више деце игра истовремено, то је пре 

„игра једна поред друге“, а не „заједничка игра“. У предшколском узрасту игра улога 

добија карактер водеће активности, у којој је неопходна интеракција са вршњацима. У 

условима породичног васпитања, могућности детета за комуникацију са вршњацима су 

прилично ограничене.  

У вртићу је дете стално у групи вршњака, комуницира и игра се са њима и то 

позитивно утиче на његов развој. Поред тога, у вртићу се редовно одржава развојна 

настава која формира спремност деце за школовање. Улога ових активности је посебно 

значајна због чињенице да сви родитељи не посвећују довољно пажње когнитивном 

развоју детета. Најлакша адаптација се дешава код деце рођене од здравих мајки, код деце 

која се ретко разболе пре поласка у вртић. Таква деца су по правилу способна да се дуго 

играју играчкама, разноврсна и концентрисана, у случају потешкоћа упорно траже излаз 

из ситуације, не стидећи се да траже помоћ. Воле да заједно са васпитачем решавају 

предметне задатке: да саставе пирамиду, елементе дизајнера итд.  
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Детету које зна да се игра неће бити тешко да ступи у контакт са било којом 

одраслом особом и вршњацима. Јединцима није лако да се навикну на вртић, деци која су 

презаштитничка, несигурна у себе. Васиљева (Васильева, 2011) сматра да је 4 године 

оптимална старост за улазак у предшколску установу. Адаптација је прилагођавање тела 

новој средини, а за дете је вртић несумњиво нови, још увек непознат простор, са новим 

окружењем и новим односима. Адаптација обухвата широк спектар индивидуалних 

реакција, чија природа зависи од психолога физиолошке и личне карактеристике детета, 

из постојећих породичних односа, из услова боравка у предшколској установи. Тако се 

свако дете прилагођава на свој начин.  

Дете до 2-3 године не осећа потребу да комуницира са вршњацима, још није 

формирано. У овом узрасту одрасла особа детету делује као партнер у игри, узор и 

задовољава дететову потребу за добронамерном пажњом и сарадњом. Вршњаци ово не 

могу дати, јер им је то исто потребно. Дакле, нормално дете не може брзо да се прилагоди 

у јаслице, јер је снажно везано за мајку, а њен нестанак изазива насилан протест детета, 

посебно ако је упечатљиво и емоционално осетљиво (Елагина,1988). Деца од 2-3 године 

доживљавају страхове од непознатих људи и нових ситуација у комуникацији, што је 

управо оно што се у потпуности манифестује у вртићу. Ови страхови су један од разлога 

тешке адаптације детета на јаслице. Често страх од нових људи и ситуација у јаслицама 

доводи до тога да дете постаје узбуђеније, рањивије, додирљиво, кукаво, чешће се 

разболијева, јер стрес исцрпљује одбрану тела. Дечаци узраста 3-5 година су рањивији у 

смислу адаптације од девојчица, јер су у овом периоду више везани за мајку и болније 

реагују на одвајање од ње (Глебов, 2013). 

За емоционално неразвијену децу адаптација је, напротив, лака - немају формирану 

везаност за мајку. Психолози указују на следећи парадокс: што пре дете буде послато у 

предшколску установу (на пример, до 1 године), то ће бити више колективисано у 

будућности. Такво дете ће успоставити примарни емоционални контакт не са својом 

мајком, већ са вршњацима, што неће најбоље утицати на развој његове емоционалне сфере 

- такво дете у будућности можда неће искусити дубоко осећање љубави, наклоности, 

саосећање (Айсина, 2003). Дакле, што је развијенија емоционална веза са мајком, то ће 

бити теже прилагођавање. Нажалост, не могу сва деца да превазиђу проблеме адаптације, 

што може довести до развоја нервозе код детета.   
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Уколико се дете у јаслицама или вртићу није адаптирало у периоду од годину дана, 

онда је то сигнал родитељима да са дететом није све у реду и потребно је да се обрате 

доктору. Према запажањима психолога, просечан период адаптације у норми је: у 

јаслицама - 7-10 дана, у вртићу од 3 године - 2-3 недеље, у старијем предшколском узрасту 

- 1 месец (Айсина, 2003). Наравно, свако дете другачије реагује на нову ситуацију, 

међутим, постоје заједничке карактеристике. Деца са флегматичним темпераментом се 

осећају лошије од других у предшколским установама.  

Не иду у корак са темпом вртићког живота: не могу се брзо обући, спремити за 

шетњу, јести. А ако васпитач не разуме проблеме таквог детета, онда почиње да га још 

више подстиче, док емоционални стрес делује тако да дете још више успорава, постаје још 

летаргичније, равнодушније. Родитељима који примете да њихово дете има проблема са 

прилагођавањем може се саветовати да прво разговарају са васпитачем. Детету је 

потребна стална пажња и подршка са његове стране, јер друга деца имају тенденцију да 

задиркују и повређују слабије и зависније (Алексеева, 2007). У исто време, наравно, 

претерана захтевност и придржавање принципа васпитача биће озбиљна кочница.  

Компликован фактор у адаптацији су сукоби у породици, недостатак друштвености 

родитеља. Деца нехотице уче негативне особине понашања својих родитеља, што им 

компликује односе са вршњацима (Вахнина, 2012). Понашају се несигурно и неодлучно, 

много брину, сумњају, па не могу бити прихваћени у групи. Ако дете пати од нервног 

поремећаја, онда га је потребно послати у вртић не раније од 3 године - девојчице и 3,5 

године – дечака (Айсина, 2003). Ако је дете једино у породици, често се разболијева, 

доживљава страхове, онда би његов улазак у вртић требало да буде постепен.  

Прво га треба довести у групу, упознати га са учитељицом и момцима, заједно 

погледати играчке, побудити интересовање за нову средину и: вратити се кући. Затим 

неколико дана можете довести дете у башту и покупити га пре почетка дневног спавања.  

У зависности од понашања детета, време боравка треба постепено повећавати. Код 

куће са њим треба играти мобилније емотивне игрице, јер се у вртићу дете осећа стегнуто, 

напето, а ако се та напетост не спусти, може изазвати нервозу. 

Научним истраживањима утврђени су и други прогностички знаци потешкоћа у 

адаптацији.  
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За децу јасленог узраста (Белкина и др., 2001): 

• честе болести мајке током трудноће; 

• неусаглашеност кућног режима са јаслицама; 

• старост детета је од 9 до 18 месеци; 

• токсикоза друге половине трудноће код мајке; 

• асфиксија при рођењу; 

• низак културни и образовни ниво породице; 

• злоупотреба алкохола родитеља; 

• конфликтни односи између родитеља; 

• отс 

• рано (од 4 месеца) вештачко храњење; 

• рахитис 2 или 3 степена; 

• присуство хроничних болести и морфофункционалних девијација; 

• тежина рођења мања од 2500 г и већа од 4000 г; 

• садржај хемоглобина мањи од 116 г/л. 

Уколико дете има четири или више фактора ризика (нарочито из прве половине 

листе), највероватније је неповољан ток адаптације. Децу са неповољном прогнозом 

адаптације треба водити под надзором педијатра и психолога вртића од првих дана посете 

установи. 

Из истраживања Белкине (Белкина и др., 2001) индетификују се два два главна 

критеријума за успешну адаптацију: 

• унутрашња удобност - емоционално самопоуздање, 

• екстерна адекватност понашања – способност да се лако и тачно испуњавају 

захтеви околине. 

Успешност адаптације се манифестује у реакцијама понашања и у трајању периода 

адаптације.  

Према Кошевој (Кощеева, 2006) постоје 4 главна фактора адаптације понашања: 

• емоционално стање, 

• комуникационе вештине, 

• дневни сан 
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• апетит. 

Природа адаптације зависи од неколико фактора (студије Н.А. Аксарина, Н.П. 

Жукова, Р.В. Тонкова-Јамполка и других) (Кощеева, 2006): 

• здравствено стање и степен развоја детета, 

• биолошка и социјална историја, 

• особине вишег нервног система, његов тип, присуство или одсуство претходне 

обуке нервног система, индивидуалне карактеристике, полне разлике, 

• Ниво припремљености адаптивних механизама. 

Препоручљиво је издвојити групу разлога који утичу на природу адаптације детета 

на услове предшколске установе (Вахнина, 2012): 

• искуство детета у интеракцији са вршњацима и одраслима 

• ниво формирања вештина самоуслуживања 

• особине породичног образовања. 

Да би се олакшала адаптација, потребно је постепено формирати групе 

новопридошле деце (не више од 3 деце недељно), скратити боравак детета у вртићу (почев 

од 2-3 сата) уз постепено повећање за 1-2 сата дневно, у зависности од понашања бебе. 

(Vaskevich, 2010). Психолози препоручују следећу приближну шему: први, други дан- 

боравак од 2-3 сата. Родитељи треба да покушају да дођу у поподневну шетњу, прошетају 

са свима и оду кући на вечеру. Не препоручује се бити са дететом у групи, хранити га 

тамо, а још више стављати у кревет.  

Дете треба да зна да васпитач то ради у вртићу. Од уторка друге недеље дете треба 

одвести кући у подне. И тек од треће недеље дете се можете оставити дете вртићу цео дан 

(Цвјетићанин и Суботин, 2010). Предложена шема се, наравно, може мењати у зависности 

од тока адаптације детета. Привремено очување метода васпитања које су познате детету, 

чак и ако су у супротности са правилима успостављеним у вртићу, помаже у олакшавању 

адаптације. Да би се спречило стварање заштитних и одбрамбених реакција код деце, 

забрањено је насилно га хранити и стављати у кревет, изводити било какве трауматичне 

или неуобичајене процедуре за дете (сећи нокте, косу, испирати грло, прати зубе, 

извршите поступке очвршћавања). Током периода адаптације, детету се не препоручује да 

се вакцинише. Прва превентивна вакцинација у вртићу прописује се на крају периода 

адаптације, али не раније од месец дана од пријема детета.   
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Организација активности игре у раним данима ближе одраслој особи, даље од деце, 

помаже детету да се навикне на нови фактор – велики број вршњака – и да задовољи 

изузетно акутну потребу за емоционалним контактом са одраслима током периода 

адаптације. Задовољењу ове потребе добро помажу и чести нежни позиви детету, 

комуникација лицем у лице, периодични боравак бебе у наручју, тактилни контакт 

(мажење, нежни додири). Ако је дете веома везано за своју мајку, много плаче, ако 

постоји, препоручљиво је размотрити питање његовог краткорочног присуства у прва 3-4 

дана у групи (Калинина, 1998).  

С обзиром на напетост у функцији хипоталамус-хипофизно-надбубрежног система 

и аутономног нервног система детета, потребно је обезбедити стање топлотног комфора 

(бебу облачити онако како је навикла код куће, пратити изглед симптоми хипотермије или 

прегревања), чешће нудите детету топле напитке (узимајући у обзир појачано мокрење и 

сузење). Васпитач и медицински радник треба да обрате посебну пажњу на стање 

назофаринкса детета. Чак и благо црвенило ждрела или присуство умереног пражњења из 

носа је индикација за уклањање детета 3-4 дана из дечије установе.  

На позадини смањења отпора током периода адаптације, ови феномени могу 

довести до развоја болести, тако да је детету потребан кућни режим. Треба запамтити да 

ако је током периода адаптације дете претрпела било какву болест, онда му је након 

потпуног опоравка потребно постепено повећање времена проведеног у вртићу. 

Родитељима се саветује да повећају количину физичке активности током боравка детета 

ван вртића (најбоље у виду заједничких шетњи и игрица) и смање количину нових 

искустава (посете, позоришта, гледање телевизије, играње на рачунару). 

Неко ће се од првог дана осећати „као код куће“, док ће нечија неспособност да се 

удобно смести у новој ситуацији довести до невољности да иде у вртић, до сукоба са 

децом и васпитачима. Зато је један од задатака периода адаптације да помогне детету да се 

што брже и безболније навикне на нову ситуацију, да се осећа сигурније, господар 

ситуације. И дете ће бити сигурано ако сазна и разуме какви га људи окружују; у којој 

соби проводи време итд.  
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Да би се развио осећај поверења у околину, потребно је (Павлова,1999): 

• упознавање, зближавање деце међу собом; 

• упознавање са васпитачима, успостављање отворених, поверљивих односа између 

васпитача и деце; 

• упознавање групе (играоница, спаваћа соба и сл. собе); 

• упознавање са вртићем (кухиња, амбуланта и сл.); 

• упознавање васпитача и особља вртића; 

• упознавање и дружење са децом из јаслене групе. 

3.3 Oткривачке методе у области познавања околине на јасленом узрасту 

Узимајући у обзир постојање огромне жеље за истраживањем, откривањем деце 

јаслене доби, предност дајемо методама које подстичу дивергентно мишљење јер 

омогућава екплорацију и експресију на дечји начин. Експериментално је доказано да 

учење путем откривања има огромну предност у односу на класично учење. Учење путем 

откривања сматра се најефикаснијим учењем (Каменов, 2006). Оно ангажује најсложеније 

мисаоне активности ученика. Деца самостално долазе до одговора, истражују, 

експериментишу, закључују. Знања стечена применом откривачке методе трајнија су и 

применљивија, а деца мотивисанија за активно учешће у васпитно-образовном раду.  

Упознавање са окружењем (просторије вртића, особље, деце из других јаслених 

група) организује се у виду едукативних игара. Одржавање оваквих игара захтева знање 

одраслих и стриктно поштовање одређених правила: 

1. Прво и најважније правило је добровољност учешћа у игри. Неопходно је 

осигурати да дете жели да учествује у предложеној игри. Форсирањем се може код бебе 

изазвати осећај протеста, негативизма и у овом случају не треба очекивати ефекат игре. 

Напротив, када види како се други играју, занесено, дете се и само укључује у игру. Да би 

игра заиста очарала децу и лично утицала на сваког од њих, потребно је извести 

(Тимофеева, 2013). 

2. Васпитач мора постати директни учесник у игри. Својим поступцима, емотивном 

комуникацијом са децом, он их укључује у активности игре, чини их важним и значајним 

за њих. Постаје, такорећи, центар привлачности у игри. Ово је посебно важно у раним 

фазама упознавања нове игре. Истовремено, васпитач организује и режира представу. 
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Дакле, друго правило је да васпитач комбинује две улоге – учесника и организатора. 

Штавише, васпитач треба да комбинује ове улоге у будућности. 

3. Вишеструко понављање игара, што је неопходан услов за развојни ефекат. Ученици 

прихватају и уче нове ствари на различите начине и различитим темпом. Систематским 

учешћем у одређеној игри деца почињу да разумеју њен садржај, боље испуњавају услове 

које игре стварају за савладавање и примену новог искуства (Григорьева и др., 2003). 

4. Визуелни материјал (одређене играчке, разни предмети и сл.) морају бити 

заштићени и не треба их претворити у обичне, да су увек доступне деци. Прво, тако ће 

трајати дуже, а друго, овај материјал ће дуго остати необичан за децу.  

5. Васпитач не треба да процењује поступке детета: речи попут „Погрешно, 

погрешно“ или „Добро урађено, тачно“ у овом случају се не користи. Детету треба дати 

прилику да се покаже, изрази, не терати га у своје, чак и најбоље, оквире. Он види свет на 

свој начин, има свој поглед на ствари, помоћи му да изрази све ово! (Серова, 2012). 

Из свега наведеног можемо закључити да се могу разликовати два главна 

критеријума за успешну адаптацију: унутрашња удобност (емоционално самопоуздање) и 

спољашња адекватност понашања (способност да се лако и тачно испуне захтеви 

околине). Успешност адаптације се манифестује у реакцијама понашања и у трајању 

периода адаптације. Главни фактори адаптације понашања су: емоционално стање, 

друштвеност, дневни сан, апетит. 
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4. НОВИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ АДПАТАЦИЈЕ 

ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ 

 

4.1„Године узлета“ –савремена програмска концепција 

Основама програма предшколског васпитања и образовања, симболично названим 

„Године узлета” дефинише се концепција васпитања и образовања предшколске деце. 

Основе програма ПВО засноване су на савременим теоријским сазнањима, 

међународним документима образовне политике и примерима квалитетне инклузивне 

праксе и програма ПВО у свету. Нова програмска концепција усмерена је на целовит 

развој детета и подршку добробити детета кроз смислене односе које гради са вршњацима, 

одраслима и физичким окружењем и оснаживањем активног учешћа детета у заједници 

вршњака и одраслих (Бренеселовић, Крњаја, 2021). Документ Основа програма ПВО 

развијан је кроз сарадњу практичара, Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ, Института за 

педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. 

У новом програму деца уче да буду самостална, да се сналазе у различитим 

ситуацијама, да преузимају одговорност, уче да на сигуран начин истражују своје 

окружење, да прихватају друге и буду прихваћена. Деца се подстичу да примећују свет 

око себе, да уочавају детаље, да постављају питања и да буду креативна. Деца учешћем у 

заједници вршњака, вртића и локалној заједници уче да буду одговорна према себи, 

другима и окружењу и да доприносе заједницама у које су укључена. Деца упознају 

различите културе и стичу знања из различитих области, развијају различите врсте 

почетне писмености и креативне начине на које прерађују своје доживљаје, мишљење, 

идеје и сазнања (Бренеселовић, Крњаја, 2021). 

Дете на раном узрасту поседује богате потенцијале за учење, активно је, радознало, 

истрајно, отворено и способно да комуницира, успоставља односе и разуме контекст у ком 

се налази. Циљ наведеног програма предшколског васпитања и образовања јесте подршка 

добробити детета. 

Васпитачи који су учестовали у пилотирању наведеног програма имају само реч 

хвале, много су више повезани – деца са децом, васпитачи са васпитачима, деца и 

васпитачи, деца, васпитачи и родитељи.  
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Много је отворенији разговор, васпитачи налазе различите начине да уче заједно са 

децом, родитељима и да се прилагођавају друштвеним променама и учестују у локалној 

заједници. Постоји већа могућност да деца преузимају иницијативу и дају идеје у односу 

на већ коришћене програме. Васпитачи и деца истражују заједно уз обострано 

задовољство, гдец деца истражују оно што их занима. 

4.2 Најважнији аспекти у основама програма 

Најважнији аспекти у основама програма (Бренеселовић, Крњаја, 2021): 

1. Квалитет односа. Дете остварује добробит кроз односе који се развијају са 

физичким окружењем, вршњацима и одраслима у реалним ситуацијама делања и 

представљају покретаче његовог развоја и учења. 

2. Значај простора. Простор постаје инспиративно и провокативно окружење у којем 

се деца играју, истражују, сарађују и уче. Он је неодвојив део програмске концепције и 

због тога васпитач треба да посвећује пажњу његовом сталном развијању, обогаћивању и 

осмишљавању. 

3. Учење кроз истраживање и игру. У односима са васпитачима и вршњацима кроз 

игру и животне ситуације, дете се подстиче да истражује, промишља, испробава, пита и 

активно учествује у свом учењу и развоју. 

4. Сарадња породице и локалне заједнице. Сарадња са породицом се заснива на 

узајамној подршци која се остварује кроз повезивање, успостављање поверења, дијалога и 

сарадње. Вртић као део локалне заједнице, активно учествује, сарађује и доприноси у 

активностима од заједничког интереса. 

4.3 Кључни принципи васпитача у развоју реалног програма 

Нова програмска концепција истиче интегрисани приступ учењу кроз развијање 

тема/пројеката са децом: деца се подстичу на бављење одређеним темама и пројектима 

који су њима смислени и изазовни за истраживање. Одрасли деци не нуде готова решења, 

већ постају партнери у игри који заједно са децом истражују и помажу им да истраже 

своје претпоставке испробавају и даље развијају своје идеје. Учење постаје смисленије и 

пријатније јер је повезано са животним контекстом деце и јер се базира на њиховим 

искуствима и повезивању оног што деца доживљавају и онога што раде.  
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Игра се стимулише и подржава као најприроднији начин учења, кроз који дете учи 

да промишља, стиче нова сазнања и важне животне вештине. Повезаност игре и других 

активности се остварује кроз игровни образац у ком се све друге активности засноване на 

могућностима избора, стваралаштву, променљивости, иницијативи деце, упитаности, 

отворености Остварујући нову програмску концепцију васпитачи уче, мењају се, 

напредују и развијају се професионално и лично. Кроз маштовите прилике за учење које 

осмишљава заједно са децом, породицом, васпитач има већу професионалну сатисфакцију 

и задовољство послом, могућност да истражује, учи и да се усваршава. 

Према Бренеселовић, Крњаја, (2021) кључни принципи васпитача у развоју реалног 

програма су: 

1. Принцип усмерености на односе. У развијању програма фокус васпитача је на 

стварању подржавајућег социјалног и физичког окружења којим се обезбеђује сигурност, 

континуитет, учешће деце и укљученост васпитача и којим се негују односи уважавања, 

сарадње, одговорности и заједништва 

2. Принцип животности. Фокус васпитача је на развијању заједништва деце и 

одраслих, вршњачке заједнице и повезивања са породицом и локалном заједницом, 

стварањем прилика за учење на основу искустава, аутентичних интересовања и односа, 

потреба и иницијатива, проблема и питања, догађаја и збивања у групи и заједници. 

3. Принципи интегрисаности. Фокус васпитача је на стварању прилика за учење као 

интегрисаног искуства детета кроз оно што чини (делање) и доживљава (односи), а не 

према унапред испланираним појединачним активностима на основу аспекта развоја или 

образовних области и издвојених садржаја подучавања. 

4. Принцип аутентичности. Принцип аутентичности подразумева индивидуализовани 

приступ сваком детету са истовременим фокусом на подршци укључивању сваког детета у 

вршњачку заједницу и заједничке активности. 

5. Принцип ангажованости. У развијању програма фокус васпитача је на ситуацијама 

и активностима којима се подржавају учење детета кроз властиту активност; ангажованост 

детета; иницијатива и избор деце. 

6. Принцип партнерства. Фокус васпитача је на уважавању перспективе деце и 

породице – њихових мишљења, идеја, иницијативе, одлука и на различитим начинима 

укључивања породице и повезивања са локалном заједницом.  
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4.4 Програм „Вртић као сигурна база“ 

Један од предложених програма за систематски рад на јачању сензитивности 

родитеља и других дететових старатеља и развоју оптималних услова за 

социоемоционални развој детета представља и програм „Вртић као сигурна база“ (Михић, 

Стојић, Дивљан и Аврамов, 2011). Програм, инициран од стране стручних сарадника 

Предшколских установа и Одсека за психологију, Филозофског факултета у Новом Саду 

представља низ организованих интервенција базираних на теорији афективне везаности.  

Темељна претпоставка целокупног програма је да у предшколској установи 

стручни сарадници, васпитачи имају доста простора да опазе квалитет интеракције 

родитељ-дете, квалитет сигурне базе међу њима, те да интервенишу у смеру јачања 

сензитивности родитеља. Једнако тако, систем бриге унутар вртића (васпитач-васпитач; 

васпитач-родитељ; стручни сарадник-васпитач) пружа могућност за интервенције у 

смислу јачања сензитивности свих актера ових дијада, са циљем пружања оптималних 

услова за развој детета (Стојић, Дивљан и Аврамов, 2010).  

Увођењем интервенција у предшколске установе, пружа се могућност рада на 

квалитету бриге о детету и у групама породица које би, услед своје ниске ризичности, 

биле невидљиве, уз истовремени рад са групама које сматрају више ризичним (породице 

ниског економског статуса, породице са искуствима злостављања, хранитељске породице 

и слично). Посебно значајном се показује могућност рада на сензитивности и 

нормализацији потреба за заштитом и самосталношћу са породицама деце укључене у 

инклузивни програм. Интервенције у оквиру програма „Вртић као сигурна база“.  

1. Корак 1. Процена. Сет интервенција започиње проценом сигурне базе и квалитета 

афективне везаности детета и сензитивности родитеља. Ова процена се обавља у току 

првих неколико дана заједничког боравка родитеља и детета при адаптацији детета на 

вртић (по могућству на јасленом узрасту). Процена се врши за ову сврху сачињеним чек 

листама понашања које су емпиријски валидиране (Михић, 2010; Великић и сар, 2010). 

Процену дијаде родитељ-дете врше оба васпитача из групе независно на основу понашања 

мајки и детета у слободним активностима током заједничког боравка у адаптационом 

периоду. 
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2. Корак 2. Вођене групе васпитача. Након иницијалне процене интервенције се 

настављају на релацијама васпитач-васпитач и стручни сарадник-васпитач. У току и након 

адаптационог периода предложено је вођење група васпитача са циљем: 

• разговора и рефелксије о процењеном квалитету релације родитељ-дете и 

процењеном нивоу сензитивности родитеља 

• рефлексије о изворима сензитивности родитеља и разумевању понашања родитеља 

• пружања сигурне базе (у релацији стручни сарадник-васпитач) за истраживање 

могућности остваривања квалитетније и на бригу усмереније сарадње са 

родитељем 

• пружања сигурне базе (у релацији стручни сарадник-васпитач) за истраживање и 

праћење могућности остваривања доследне, сензитивне бриге о изазовној деци и 

деци са отежаном адаптацијом. 

Досадашњи резултати праћења могућности примене и корисности ових сегмената 

интервенција у оквиру програма „Вртић као сигурна база“ указали су на то да васпитачи 

могу добро и једноставно да интегришу скале процене у рад у току адаптационог периода, 

да се ова сазнања показују корисним у разумевању групе и започињању и планирању 

сарадње са родитељима, а да се посебни добици од групе васпитача виде и у формирању 

јединствене релације међу васпитачима која омогућује сензитивнију бригу о деци, 

самоевалуацију, редефинисању улоге васпитача, а тиме и јачање сензитивности васпитача, 

професионалне компетенције и капацитета за тимски рад (Комленац и други, 2012). 

3. Корак 3. Интервенције са родитељима. У циљу јачања сензитивности родитеља 

током целокупног боравка детета у предшколској установи, васпитачи и стручни 

сарадници креирају програме за јачање сензитивности родитеља. Они могу варирати у 

интензитету, доживљају „задирања у лично“ и интимности, форми рада (групно, 

индивнидуално), облицима (фронтално, радионички, саветодавне групе, кућне посете). 

Кључне тачке за рад са родитељима тичу се „мини равојних криза“ у току боравка детета у 

предшколској установи, које захтевају промене и адаптације како детета, тако и родитеља 

и које нужно са собом носе анскиозност и активирају механизам афективне везаности. У 

тим ситуацијама разумевање и балансирање дететових потреба за заштитом и 

експлирорацијом нових улога и односа, уз истовремено активиране сличне потребе код 

родитеља, представља изазов са сензитивност. Такве ситуације су: полазак у вртић, 
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повратак у вртић након болести, прелазак из јаслица у млађу васпитну групу, полазак у 

школу –дакле оне ситуације пкоје представљају дисконтинуитет у системима релација у 

којима се дете налази. Осим ових тачака, континуирани рад са родитељима може се 

тицати генералних вештина за сензитивнију бригу о деци- игра са дететом, планирање 

слободног времена детета, дисциплиновање детета; затим бољих капацитета за глобално 

породичну бригу о детету (квалитет кородитељских односа и укљученост оца у бригу о 

детету, односи са бабама и дедама). Такође, добра места за интервентни рад са 

родитељима представљају неразвојне кризе (развод и сепарација, болест члана породице, 

укључивање детета у инклузивни програм-хронична болест или развојне сметње детета). 

4.5 Програм ,,Tuning In’’- начини рада на јачању сензитивности васпитача 

Сензитивност васпитача може се повећати применом одговарајућег програма обуке 

(Elicker, et al.,2008). Један од програма који се успешно примењује у свету је ,,Tuning In’’ 

програм, који се базира на видео-фидбеку. То је четворонедељни програм за васпитаче у 

коме важну улогу имају видео-снимци њиховог рада у групи, чијом анализом се пружа 

могућност за боље опажање и пажљивије тумачење дечјих сигнала, сагледавање 

сопствених поступака и уношење и праћење измена у понашању према деци (Михић и 

други, 2011). Овај програм укључује ангажовање консултанта који снима видео-материјал, 

води састанке са васпитачима и усмерава њихово напредовање и међусобно повезивање, 

али не представља део тима који обучава. По томе се значајно разликује од програма 

примењеног код нас, а који подразумева успостављање сигурне везе између васпитача, 

чији рад на повећању сопствене сензитивности и респонзивности и сарадња са 

родитељима у новом контексту захтевају помоћ и подршку, и стручног сарадника, који ту 

помоћ, подршку и знање пружа, али као део тима, групе подршке. Задатак развоја сигурне 

базе у релацији са васпитачем представља промену улоге стручног сарадника у васпитној 

установи јер мења начин индивидуалне сарадње стручног сарадника са васпитачима.  

Васпитачи, истражујући своју сензитивност, личне обрасце бриге и сопствени 

унутрашњи радни модел афективне везаности, међусобном разменом, успостављају ближи 

однос са другим члановима групе подршке, па тако и са стручним сарадником.  
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Стручни сарадник јасније увиђа потребе васпитача за подршком и може 

адекватније да ту подршку пружи. Сигурну базу у релацији са васпитачем стручни 

сарадник развија, превасходно, као члан тима, групе за подршку. Рад групе подразумева 

међусобну размену васпитача укључених у овакав начин рада, чиме им се отвара још један 

круг сигурности, за њих од непроцењивог значаја. На тај начин васпитачи имају сигурну 

базу и у кругу колега и у стручном сараднику, па, тако оснажени, постају база сигурности 

и деци и родитељима. 

Повећање капацитета за успостављање сигурних веза са децом подразумева, пре 

свега, повећање сензитивности васпитача. Сензитиван васпитач зна да тачно интерпретира 

сигнале детета, да прати и препозна његове потребе и емоције и на њих прикладно и 

увремењено одговори. Повећање капацитета за пружање помоћи родитељима у 

успостављању и одржавању сигурних веза са децом. Деца која имају несигурне обрасце 

веза са родитељима, доносе их у јаслену групу и у релацију са васпитачем. Велики изазов 

који се тако пред васпитача поставља јесте успостављање сигурне базе дете-васпитач у 

ситуацији када то отежавају несигурни обрасци везаности у претходном искуству детета. 

Група подршке је, као један од задатака, поставила и формирање круга сигурности 

за васпитаче. Овај задатак група својим радом испуњава тиме што сваки од њених чланова 

може добити потребна знања, помоћ и подршку било од стране колега, било од стране 

стручног сарадника. Посебно се то истиче у ситуацијама где васпитач не може јасно да 

препозна тип афективне везаности мајке и детета, па су му потребна додатна знања или 

сугестије. 
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5. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

5.1 Предмет истраживања 

У предшколским установама сваке године, одвија се адаптација деце узраста до три 

године на јаслице. И поред припреме деце и родитеља, примене програма адаптације и 

слично, сепарационе тешкоће различитог интентзитета се готово увек јављају при овом 

процесу. Тешкоће је могуће предвидети у току саме адаптације. Индивидуалне разлике 

међу децом постоје, може се рећи да ће свако дете другачије реаговати на адаптацију, на 

основу квалитета везе коју поседује са мајком. Врло је важно у овом случају промишљати 

о афективној везаности, наглашава се да слабо развијена афективна веза са родитељима 

може да има негативан утицај на дететове касније афективне везе и истраживачко 

понашање. Емпиријска истраживања организације унутрађњих модела испитивала су 

подударност квалитета афективне везаности са више старатеља, а најчешће подударност у 

сигурности афективне везе са мајком и оцем. Међутим, многа истраживања су дошла до 

закључка да су деца способна да развију сигурну везу са васпитачима, упркос негативним 

везама са родитељима. Адаптација је веома тежак процес како за децу, тако и за родитеље 

и васпитаче. Због тога се праве посебни програми, осмишљавају се разноврсне активности 

како би се дете што безболније одвојило од родитеља и навикло на колектив. Уз програм 

адаптације који поштује дететове потребе и који је сензибилан према њима, са становишта 

теорије афективне везаности и вртић као институција може да постане сигурна база за 

дете и родитеље. Вртић као систем може, између осталог да вреднује учинске породице по 

питању васпитања детета. Из угла теорије афективне везаности, свим родитељима је при 

поласку детета у вртић потребна сигурна база – потребно је да узнемиреност родитеља 

буде схваћена и прихваћена, да се изгради релација са васпитачем која ће пружити 

доследност и поверење у запослење и институцију. Примарни развојни задатак које дете 

треба да савлада је успостављање нових односа са другом децом и одраслима, а вртић 

треба да пружи сигурну базу детету и родитељу. Сходно ономе што обухвата предмет 

истраживања, можемо га сматрати постојаним у васпитно-образовним установама, он 

гласи: 

⎯ Утицај васпитача у адаптацији код деце јасленог узраста 
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5.2 Проблем истраживања 

Да би васпитачи повољно утицали на адаптацију деце у јаслицама, као и да би 

помогли родитељима у овом тешком процесу, неопходно је да буду правилно обучени за 

овај сегмент њиховог посла. У вртићима је потребно споровести истраживања, потребно је 

проверити упућеност, стручност и обученост васпитача за адаптацију која обухвата део 

њиховог посла. Претпоставља се да су васпитачи довољно стручни и обучени, али као што 

знамо програми се из године у годину обнављају и допуњују новим садржајима са којима 

би васпитачи морали да буду упознати. Треба разговарати са васпитачима и испитати 

њихова мишљења о програмима адаптације, такође не треба занемарити родитеље који 

имају значајну улогу у адаптацији деце, стога се поставља проблем истраживања: 

⎯ Васпитачи нису довољно упознати са новијим програмима адаптације. 

5.3 Циљ истраживања 

Према постављеном предмету и проблему истраживања, одређен је и циљ. Основни 

циљ је испитивање како се у вртићима одвијају процеси увођења нових програма 

адаптације у којима би васпитачи требало да имају значајан утицај, у вртићима. Из 

овога следе конкретизовани задаци: 

1. Испитати да ли су васпитачи упућени у садржај и одреднице нових програма 

адаптације деце јасленог узраста. 

2. Испитати да ли су васпитачи заинтересовани за рад по новим програмима 

адаптације и да ли су заинтересовани за њихово увођење у васпитно-образовну праксу 

вртића.  

3. Испитати да ли је увођење нових програма адаптације деце јасленог узраста 

планирано за предстојећи период рада у вртићу.  

4. Испитати како би увођење нових програма адаптације утицало на запослене у 

вртићу. 

5. Испитати какве би бенефите за децу имало увођење нових програма адаптације 

деце јасленог узраста у васпитно-образовној установи? 

6. Испитати да ли запослени имају потребу за додатном едукацијом у погледу 

употребе нових програма адаптације деце јасленог узраста? 

7. Испитати да ли би била боља комуникација између васпитача и родитеља 

коришћењем нових пшрограма адаптације деце јасленог узраста? 
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5.4 Хипотезе истраживања 

Општа хипотеза: 

Х0: Васпитачи који се у оквиру свог посла баве адаптацијом деце јасленог узраста, 

нису довољно упознати са новим програмима адаптације и самим утицајем родитеља у 

оквиру нових програма који би могли имати позитиван утицај на процес адаптације. 

Поред тога, васпитачи не улажу много напора у увођење нових програма адаптације у 

васпитно-образовне установе, конкретно, у овом случају у вртиће.  

Посебне хипотезе: 

Х1: Претпоставља се да су васпитачи упућени у садржај и одреднице нових 

програма адаптације деце јасленог узраста.  

Х2: Претпоставља се да многи вртићи тек почињу са применом новијих програма 

адаптације, као и да нису довољно упознати са овим програмима као и начином како да 

укључе родитеље у ове програме. 

Х3: Претпоставља се да поред тога што нису довољно упознати са новим 

програмима, васпитачи немају довољно интересовање за упознавање са програмима, а 

самим тим и за њихову примену.  

Х4: Општи став о увођењу нових програма и начина рада подразумева да су 

потребна велика улагања у погледу обучавања кадрова за рад како би на правилан начин 

радили са новим програмима рада, као и тешкоће при укључивању родитеља како би се 

њихов утицај истакао као важан.  

Х5: Предпоставља се да би увођење нових програма адаптације деце јасленог 

узраста утицало на бољу и ефикаснију адаптацију деце. 

Х6: Претпоставља се да васпитачи имају потребу за додатну едукацију у погледу 

употребе нових програма адаптације деце јасленог узраста.  

Х7: Предпоставља се да би увођење нових програма адаптације деце јасленог 

узраста утицало на бољу комуникацију између васпитача и родитеља.  

5.5 Варијабле истраживања 

Завсину варијаблу, у истраживању представљају васпитачи, док независну 

варијаблу представљују нови васпитно-образовни програми адаптације. 
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5.6 Методе, технике и инструменти  

Приликом истраживања коришћена је дескриптивна метода. Ова метода назива се 

још и неекспериментално емпиријско проучавање користи се у проучавању педагошке 

стварности, оног што постоји. Њоме се настоји продрети до битних веза и односа, до 

суштине, до узрока педагошких појавности, које у проучаваним појавама владају. У 

оквиру ове истраживачке методе користи се већина истраживачких техника и њихових 

инструмената.  

Техника коришћења је анкетирање. Технике нам омогућавају да организовано, 

систематски и плански дођемо до жељеног циља. У процесу анкетирања испитаници 

одговарају на постављена питања.  

Истраживачки инструмент коришћења је упитник. Упитници су истраживачки 

инструменти који се користе у оквиру анкетирања.  

 

5.7 Узорак истраживања 

 
Упитник садржи 7 питања која се односе на процес примене нових програма 

адаптације деце јасленог узраста у вртићу „Вера Гуцуња“ из Сомбора.  

Укупан узорак је чинило 50 васпитача вртићa „Вера Гуцуња“ из Сомбора. Време 

спроведеног истраживања је април - јун 2022. године 

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

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

Преко тих одговора долази се до чињеница (података) које се односе на 

интересовања испитаника. Да би инструмент био мерни инструмент потребно је да 

удовољи одговарајућим захтевима, да поседује метријске карактеристике: валидност, 

дискриминативност, релијабилност и објективност. 
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6. ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 
 

Дистрибуција испитаника према увођењу нових програма адаптације деце 

јасленог узраста 

 

Табела 1. Увођење нових програма адаптације деце јасленог узраста 

 

 Упућеност васпитача у садржај и одреднице нових 

програма адаптације јасленог узраста 

Број испитаника % 

а) У великој мери 8 16 % 

б) У мањој мери 30 60% 

в) Никако 12 24% 

 Укупно 50 100 % 

 

Највећи број испитаника 60% (30) се слаже да су у мањој мери упућени у увођење 

нових програма адаптације деце јасленог узраста, 24% (12) да нису упућени и 16% (8) 

да су у великој мери упућени. 

 

Дистрибуција испитаника о раду по новим програмима адаптације деце јасленог 

узраста и увођењу истих 

 

Табела 2. Рад по новим програмима адаптације деце јасленог узраста и увођење истих 

 

 Рад по новим програмима адаптације деце 

јасленог узраста и увођење истих  

Број испитаника % 

а) Никако 6 12 % 

б) У великој мери 12 24% 

в) У мањој мери 32 64% 

 Укупно 50 100 % 

 

Највећи број испитаника 64% (32) се слаже да у се у мањој мери треба радити по новим 

програмима адаптације деце јасленог узраста као и увођење истих, 24% (12) у великој 

мери, а 12% (6) никако. 
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Дистрибуција испитаника према заинтересованости за рад на новим програма 

адаптације деце јасленог узраста уколико би дошло до њиховог увођења 

 

Табела 3. Заинтересованост за рад на новим програмима  

 

 Заинтересованост за рад на новим програмима Број испитаника % 

а) ДА 28 56 % 

б) НЕ 22 44% 

 Укупно 50 100 % 

 

Највећи број испитаника 56% (28) се слаже да су заинтересовани за рад на новим 

програмима адаптације деце јасленог узраста, док 44% (22) нису. 

 

Дистрибуција испитаника према утицају нових програма адаптације деце јасленог 

узраста на запослене у вртићу 

 

Табела 4. Утицај нових програма адаптације деце јасленог узраста на запослене 

 

 Утицај нових програма адаптације деце јасленог 

узраста на запослене 

Број испитаника % 

а) Позитивно 29 70 % 

б) Негативно 21 30% 

 Укупно 50 100 % 

 

Највећи број испитаника 70% (29) сматра да би увођење нових програма адаптације 

деце јасленог узраста утицало позитивно на њих, док 30% (21) сматра да не. 
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Дистрибуција испитаника према користи за децу употребом нових програма 

адаптације деце јасленог узраста  у предшколским установам  

 

Табела 5. Користи за децу од употребе нових програма адаптације деце јасленог узраст 

 

 Користи за децу од употребе нових програма 

адаптације деце јасленог узраст 

 

Број испитаника % 

а) Позитивне 39 78% 

б) Негативне 11 22% 

 Укупно 50 100 % 

 

Највећи број испитаника 78% (39) сматра да коришћењем нових програма у 

предшколским установама може бити само корист за децу, а 22% (11) сматра да не.  

 

Дистрибуција испитаника према додатној едукацији у погледу употребе нових 

програма адптације 

 

Табела 6. Додатна едукација у погледу употребе нових програма адптације 

 

 Додатна едукација у погледу употребе нових 

програма адптације 

Број испитаника % 

а) ДА 43 86 % 

б) НЕ 7 14% 

 Укупно 50 100 % 

 

Највећи број испитаника 86% (43) се слаже за додатном едукацијом у погледу употребе 

нових програма адаптације, док 14% (7) се не слаже. 
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Дистрибуција испитаника према ефикаснијој комуникацији са родитељима 

употребом нових програма адптације 

 

Табела 7. Ефикаснија комуникација са родитељима употребом нових програма 

адаптације 

 

 Ефикаснија комуникација са родитељима 

употребом нових програма адаптације 

Број испитаника % 

а) Да 35 70 % 

б) Не 15 30 % 

 Укупно 50 100% 

 

Највећи број испитаника 70% (35) сматра да коришћењем нових програма адаптације 

може доћи до боље комуникације са родитељима, док 30% (15) сматра да не. 
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6.1. Дискусија 

Из приложених статистичких података се види да велики број васпитача (ако се 

узме у обзир даје 60% испитника означило опцију да се слажу у мањој мери са тврдњом, и 

16% испитаника је означило опцију потпуног слагања са тврдњом) нису упућени у 

садржај и одреднице нових програма адаптације деце јасленог узраста. Ово указује да 

васпитачи корачају у циљу усавршавања својих компетенција у раду са децом јасленог 

узраста иако има и оних који још увек нису овладали новим програмима адаптације деце 

јесленог узраста (24%), а због своје неупућености у нове програме адаптације и страха у 

овом случају и и нису у набољој позицији. Из наведеног се може закључити да 

неупућеност у нове програме адптације имају одређену улогу јер васпитачи сматрају да су 

устаљени програми адаптације деце јасленог узраста добри и да нема потребе за новим . С 

тим у вези можемо рећи да је хипотеза 1 која је гласила: Испитати да ли су васпитачи 

упућени у садржај и одреднице нових програма адаптације деце јасленог узраста - 

потврђена 

Више од половине васпитача (64%) не показују заинтересованост за увођење нових 

програма адаптације деце јасленог узраста и увођење истих. 24% у великој мери показују 

заинтересованост, док 12% не показују никакву заинтересованост за наведене програме.  

Ово указује да васпитачи још нису у великој мери спремни за увођење нових 

програма адаптације деце јасленог узраста и увођење истих, због страха од употребе истих 

и своје неупућености и необразованости. Када узмемо у обзир ове резултате можемо рећи 

да следећа хипотеза која је гласила: Испитати да ли су васпитачи заинтересовани за рад 

по новим програмима адаптације и да ли су заинтересовани за њихово увођење у 

васпитно-образовну праксу вртића - потврђена. 

56% испитаника су одговорили да су заинтересовани за рад на новим програмима 

адаптације деце јасленог узраста, док 44% васпитача је одговорило да нема потребе за 

увођењем нових програма адаптације деце и да нису никако заинтересовани за увођење 

истих. Када узмемо у обзир ове резултате можемо рећи да следећа хипотеза која је 

гласила: Испитати да ли је увођење нових програма адаптације деце јасленог узраста 

планирано за предстојећи период рада у вртићу - потврђена. 
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Више од половине испитаника (70%) сматра да би увођење нових програма 

адаптације деце јасленог узраста позитивно утицало на њих, док 30% сматра да не.  

Имајући ово у виду, можемо рећи да је и следећа хипотеза која је гласила: 

Испитати како би увођење нових програма адаптације утицало на запослене у вртићу – 

потврђена. 

78% испитаника су одговорили да увођење нових програма адаптације деце 

јасленог узраста у предшколске установе може бити само корист за децу. Тек 22% 

васпитача је одговорило да деца не могу имати никакву корист од наведеног програма.  

Када узмемо у обзир ове резултате можемо рећи да следећа хипотеза која је 

гласила: Испитати какве би бенефите за децу имало увођење нових програма адаптације 

деце јасленог узраста у васпитно-образовној установи - потврђена. 

Ипак, свакако да скоро сви испитаници (86%) су одговорили да имају потребу за 

додатном едукацијом у погледу употребе нових програма адаптације деце јасленог 

узраста. Имајући ово у виду, можемо рећи да је и следећа хипотеза која је гласила: 

Испитати да ли васпитачи имају потребу за додатну едукацију у погледу употребе нових 

програма адаптације деце јасленог узраста -потврђена 

70% испитаника су одговорили да би била боља комуникација са родитељима 

увођењем нових програма адаптације деце јасленог узраста у предшколске установе. 30% 

васпитача је одговорило да је добра комуникација са родитељима и коришћењем 

устаљених програма адаптације. Када узмемо у обзир ове резултате можемо рећи да 

следећа хипотеза која је гласила: Испитати да ли би била боља комуникација између 

васпитача и родитеља коришћењем нових пшрограма адаптације деце јасленог узраста - 

потврђена. 

Можемо закључити да већина васпитача има позитивну унутрашњу и спољашњу  

мотивацију за стицање нових знања о примени нових програма адаптације деце јасленог 

узраста у васпитно образовном раду. Тиме су јасно показали своју мотивисаност да 

користе нове програме адаптације у васпитно-образовном раду и потребу за едукацијом 

у коришћењу нових програма адаптације. 
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7. ЗАКЉУЧАК 

Из спроведеног истраживања видимо да су традиционална средства и даље 

заступљена у васпитно-образовном раду вртића „Вера Гуцуња“ из Сомбора у односу на 

нове програме адаптације деце јасленог узраста. Такође уочено је да се васпитно-

образовни процес иновира употребом нових програма адаптације представља 

неповољне услове у институцији и неадекватна обука која се нуди васпитачима. Дакле, 

као што је већ речено, усавршавањем васпитача у области примене нових програма 

адаптације доприноси компетентности васпитача и елеминисању страха и 

конзервативних ставова који се јаваљу услед сусрета са непознатим начином рада.  

Поред тога, уочена је и ефикасност младих васпитача у правовременом 

описмењавању у току самих студија, путем предмета и дисциплина из нових наставно-

образовних програма адаптације деце. Увођење нових програма адаптације деце у 

предшколским установама је неопходна, неминовна у интересу детета, професије 

васпитача и читавог образовног система. 

Резултати спроведеног истраживања могу послужити као важан оријентир за 

планирање примене нових програма адаптације деце у систему предшколског васпитања и 

образовања код нас.  

Из наведених задатака рада можемо закључити да већина испитаника није упућена 

у садржај и одрднице нових програма адаптације јер сматрају да су устаљени програми 

адаптације деце јасленог узраста добри и да нема потребе за новим, а не знају да су нови 

програми адаптације ефикаснији и лакши за рад са децом јасленог узраста, као и 

комуникација и рад са колегама у колективу и родитељима. Више од половине васпитача 

нису заинтересовани за рад по новим програмима адаптације и спремни за њихово 

увођење у васпитно-образовну праксу вртића, због своје неупућености, необразованости и 

због својих година и страха од употребе истих, и у овом случају нису у најбољој позицији.  

Из наведеног се може закључити да да понегде године имају оређену улогу јер 

васпитачи себе сматрају старима за учење нових програма адаптације деце јасленог 

узраста. Више од половине васпитача су заинтересовани за рад на новим програмима 

адаптације деце јасленог узраста, док остала половина васпитача нису заинтересовани за 

увођење истих.  
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Већи део испитаника сматра да би увођење нових програма адаптације позитивно 

утицала на њих и да нови програми адаптације могу бити само корист за децу јасленог 

узраста. Већина испитаника сматра да имају потребу за додатном едукацијом у погледу 

нових програма адаптације деце јасленог узраста и да би коришћењем нових програма 

адаптације била боља комуникација са родитељима.  
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ПРИЛОГ 

 

Прилог 1.  

 

АНКЕТНИ УПИТНИК 

 

Поштовани васпитачи, 

Истраживачки пројекат чија реализација је у току има за циљ да сазнамо Ваше мишљење о 

примени инфомационих система у предшколској установи. Свесни смо да учествовање у 

овом истраживању захтева време и напор,али без Ваше сарадње и помоћи оно се ни би 

могло реализовати. Молимо Вас да на постављена питања одговорите искрено како бисмо 

дошли до објективнијих података који су од значаја за истраживање. Анкетни упитник је 

анониман.   

 

Установа: ___________________________________________ 

 

1. Да ли сте као васпитач у скорије време упућени у садржај и одреднице нових 

програма адаптације деце јасленог узраста? 

а) У великој мери 

б) У мањој мери 

в) Никако 

2. Да ли бисте желели да рад по новим програмима адаптације деце јасленог узраста 

буде уведен у васпитно-образовној установи у којој сте запослени? 

а) У великој мери 

б) У мањој мери 

в) Никако 

3. Да ли бисте били заинтересовани за рад на новим програмима уколико би дошло до 

њиховог увођења? 

а) Да  

б) Не 

4. Како би на вас утицало увођење нових програма адаптације деце јасленог узраста? 
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а) Позитивно 

б) Негативно 

5. Какве би бенефите за децу имало увођење нових програма адаптације деце јасленог 

узраста у васпитно-образовној установи? 

а) Позитивне 

б) Негативне 

6. Да ли имате потребе за додатном едукацијом у погледу употребе нових програма 

адптације? 

а) Да  

б) Не 

7. Да ли би увођењем нових програма адптације деце јасленог узраста утицало на бољу 

комуникацију са родитељима? 

а) Да  

б) Не 

 

 

                                                                                                            Хвала на сарадњи. 

 


