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САЖЕТАК
Примена нове технологије у васпитно-образовном раду се односи на креирање

погодног приступа и модела употребе продуката технологије на свим нивоима система

васпитања и образовања. Информатизација савременог друштва доводи до промене

образовних стандарда, као и метода и средства који се примењују у васпитно-образовном

раду.

Циљ истраживања је испитати како тече процес примене информационих система у

вртићима „Вера Гуцуња“ из Сомбора. Истраживање је требало да покаже у коликој су

мери васпитачи едуковани за употребу образовних технологија. Као иструмент

истраживања коришћен је анонимни анкетни упитник. Време спроведеног истраживања је

април - мај 2022. године. Укупан број испитаника је 70 васпитача, а одговарали су на 7

питања.

Из резултата истраживања можемо закључити да већина испитаника није

едукована за употребу образовних технологија и да васпитачи недовољно користе

савремена техничка средства 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 савремених техничких

средстава 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 образовних технологија, као и заинтересованост за увођење оваквих

информационих система у вртиће.

Kључне речи: васпитач, савремена информациона технологија предшколско
васпитно-образовање,
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1.УВОД
Нове технологије утичу на развој људских потенцијала и узрокују промене у свим

аспектима образовних процеса и живота уопште. Стога је неопходно велико залагање како

би се потенцијал нових технологија, искористио у формалном и неформалном образовању

у Републици Србији и тиме што адекватније одговорило на изазове информационог доба и

допринело социо-економском развоју земље. Коришћењем нових технологија унапређује

се настава код предшколске деце и превазилазе се слабости традиционални начин

васпитно-образовног рада.

Децу предшколског узраста не треба искључити у коришћењу нових технологија

једноставно због њихових година и нивоима развоја. Интергација нових технологија у

предшколском васпитању и образовању је постао велики приоритет за све укључене у

процес учења. Од стране предшколске деце употреба рачунара има доста позитивних

аспеката, укључујући развој памћења, методе учења, вештине решавања различитих

проблема и осећај за сопствену компетентност и самопоуздање.

Васпитачи не само да морају да се упознају са новим технологијама, већ морају да

стекну педагошке компетенције које су предуслов успешног рада са новим технологијама.

Својим познавањем предмета, технологије, учења и наставних метода, са циљем

промовисања искуства, креативности, иновативности ученика у рад, васпитачи треба да

познају рад у виртуелном окружењу. С обзиром на наведено, постоји потреба за

перманентним образовањем васпитача, као предуслов за добро преношење знања

предшколској деци.
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2.ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ПРЕДШКОЛСКОМ

ОБРАЗОВАЊУ
Информационо-комуникациона технологија (ИКТ) дефинише се као комбинација

информатичке технологије с другим технологијама, посебно комуникационом

технологијом. Информациона технологија је скуп метода и средстава за похрањивање,

обраду, пренос и приказивање информација усмерених на повећање ефикасности и

продуктивности рада. У садашњој фази, методе и средства су директно повезани са

рачунаром (компјутерска технологија). Комуникациона технологија одређује методе и

средства човекове интеракције са спољашњим окружењем (битан је и обрнути процес). У

овим комуникацијама компјутер заузима своје место. Пружа удобну, индивидуалну,

разнолику, високо интелигентну интеракцију комуникациониих објеката. Приликом

кориштења ИКТ-а у раду није важан радни стаж и образовање, али је важна жеља и тежња

за овладавањем ИКТ-ом. На слици 1 дат је приказ положаја ИКТ-а у настави, однос са

осталим факторима процеса образовања и међусобне утицаје (Љајић , 2014).

Слика 1. Положај информационо конуникационих технологија у настави, њихов однос са

осталим факторима процеса образовања и међусобне утицаје (Љајић, 2014).

Са слике 1 видимо да важан део информационог друштва, али и друштва знања,

јест кориштење ИКТ у образовању где се ученици сусрећу с начином рада нових

технологија и преко њих с радом друштва у целини.
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Учење потпомогнуто информационим технологијама подразумева: компјутерски

подржано учење, истраживање и учење на даљину. Најзаступљенији облик учења је учење

у истом времену и на истом месту. Оно се реализује у мултимедијалним учионицама које

су опремљене рачунарима повезаним у локалну мрежу и на Интернет, пројектором,

телевизором, графоскопом, камером.

Информационо-комуникациона технологија у образовању је скуп наставно-

методичких материјала, техничких и рачунарских алата у образовно-васпитном процесу,

облицима и методама њихове примене за унапређивање активности стручњака

образовних институција (администрације, васпитача, специјалиста), као и за образовање

(развој, дијагностику, корекцију) деце. ИКТ подразумева употребу рачунара, Интернета,

телевизора, видео записа, ДВД-а, ЦД, мултимедија, аудиовизуелне опрема, тј. све оно што

може представљати широке могућности за когнитивни развој (Ставцева, 2015).

2.1.Примена информационих технологија у образовању на глобалном нивоу
Примена информационих технологија у образовању на глобалном нивоу може се

поделити у следеће три категорије (Љајић, 2014):

 индивидуално учење и поучавање: вежбање и понављање при стицању знања и

вештина, помоћ у претраживању информација и приступ базама података, комуникација

са стручњаком на одабраном подручју, обрада текста и рачунарских таблица, симулација

модела рада сложених физичких система у сврху разумевања, деловање система.

 групно учење и поучавање: комуникација електрониском поштом (ученик, учитељ,

родитељ), програмска подршка за презентацију резултата рада у групном раду, видео

презентације, програмска подршка за видео конференције удаљеним групама у

сарадницком раду и комуникација међу удаљеним локацијама.

 педагошка документација: евиденције - праћење ученика, евиденције на новоу

разреда, евиденције на нивоу школе, административни послови подршка рада правне

службе, рачуноводства, школске кухиње и сл.
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2.2.Компаративни приказ примене ИКТ у предшколским установама
Могућности које доноси ИКТ мењају устаљене ставове према бројним

егзистенцијалним питањима, посебно утичући на људски развој у социјалном,

интелектуалном и психофизичком аспекту. Ове промене се огледају у области образовања,

посебно у домену који директно утиче на развој компетенција деце и младих. Светски

тренд у образовању данас је и питање развоја креативности као компоненте личности, а у

овој области се појавило и питање могућности подршке креативном развоју употребом

ИКТ у настави (Hilčenko et.al, 2014). Креативност код васпитача се не учи током његовог

школовања, он је поседује или не. У раду васпитача нису неопходне нове технологије да

би рад са децом био квалитетан. У колико је васпитач посвећен свом послу, ако је

мотивисан, стручан, иновативан, умеће да са децом да открива и да се радује новим

сазнањима и умећима. Где та сазнања и умећа морају да подстичу развој сложених облика

апстрактног мишљења, да когнитивно, моторичка и манипулативна сазнања, односно

способности буду разнолико представљена, да су сама по себи мотивишућа,

трајна/надоградива и животно корисна (Манојловић, Хилченко, 2012.). Наставни прогрма

васпитач може утврђивати на разне начине, бирајући различите методе и облике рада или

користећи предности различитих наставних средстава и могућности савремених медија.

Критеријуми за избор методе презентовања наставних садржаја морају бити његова

креативност, стручност, машта и савест. Међутим, најважнији критеријум при избору

посредника преноса знања заснива се на резултатима које је постигао у свом раду. Каква

год да је подршка васпитача у васпитно-образовном процесу, он мора да буде дидактичко-

методички разноврстан и храбар.

Васпитач треба да поседује одређена знања код примене рачунара у предшколској

установи, где он не мора да познаје програмске језике, да самостално прави интерактивне

апликације и Web портале. На веома лага и приступачан начин материјал је доступан

свима онима који желе да више сазнају о методици или предностима/недостацима

примене рачунара у предшколјој установи. Све више је васпитача који разумењују

искуства о примени ИТ у свом раду. Заједнички именитељ свих тих искустава има

позитиван предзнак уз опаску да као у свему па и у примени рачунара у вртићу треба

имати меру!” (Манојловић, Хилченко, 2012.).
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Код употребе рачунара у прешколској установи васпитач мора да усмери

прешколску децу у коришћењу рачунара и то ограничити са правом мером када је у

питању садржина, начин, време и учесталост рада на рачунару. Примена образовног

софтвера мора бити конципиран као програмски задатак из делокруга плана и програма за

поједине добне групе, где садржаји морају бити бити ситуационог и мисаоно-

манипулативног карактера, да укључују практичне и моторичке активности, које се

дешавају и реализују и изван компјутера (Манојловић, Хилченко, 2012.). Ни у ком случају

не треба дете да буде стално уз рачунар и интеракцију градити искључиво на слушно-

видној основи, већ својим садржајима активно, кроз игру и рад, укључити целокупно биће

детета. (Манојловић, Хилченко, 2012.). Нова технологија не треба да буде само она

присутна као наставно средство, већ као и свако друго наставно средство.

Према Селвеку (Селевко, 2005) употреба информационих технологија помаже

васпитачу у раду да:

 укључи пасивне слушаоце на активан рад;

 учини образовне активности визуелним и богатим;

 формира информатичку културу код предшколске деце;

 активира когнитивне интерес;

 имплементира диференциране приступе учењу усмерене на децу;

 дисциплинује самог васпитача, формира његово интересовање за рад;

 активирају мисаоне процесе (анализа, синтеза, креативност, итд.);

Сваком васпитачу информациона технологија омогућава дирекатн улазак у

информациони простор, како при конструисању за методичку помоћ разним службама,

тако и преносом свог радног искуства. Уз помоћ ИКТ-а стварају се услови за

професионални саморазвој: користе се електронски уџбеници, чланци, на интернету се

можете упознати са периодичним издањима, размењивати нформације са колегама путем

е-маила, као и комуникација са родитељима предшколске деце које користе ИКТ.

Према Селевку (Селевко, 2005) ИКТ је превенствено:

 трансформација окружења за развој предмета,

 стварање нових средстава за развој деце,

 кориштење нове видљивости,

 додатне информације којих из неког разлога нема у штампаном издању,
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 разни илустративни материјал, статички и динамички (анимације, видео записи),

 у информатичком друштву, online електронски извори су најдемократскији начин

за ширење нових педагошких идеја и нових дидактичких помагала, доступних

наставницима без обзира на место становања и ниво прихода,

 Интернет претраживачи пружају едукаторима могућност да пронађу готово било

који развојни и наставни материјал и све фотографије и илустрације.

Информационо комуникациона технологија омогућава приказивање информација

на екрану, што код деце изазива велико интересовање, јер то одговара основној

активности детета. Помоћу ИКТ васпитач у приступачном облику, фигуративно

представља материјал који одговара визуелно-фигуративном размишљању предшколске

деце. Коришћењем ИКТ васпитач привлачи пажњу предшколске деце покретом, звуком,

анмимацијом, где треба да води рачуна да децу непреоптерети са више материјал за

приказивање. Васпитач треба код деце да промовише развој истраживачких способности,

когнитивне активности, вештине и таленат. Треба да охрабри децу да решавају

проблематичне ствари и да превазилазе потешкоће. У прешколском образовању употреба

нових технологија васпитачу омогућавају проширење креативних могућности, а код деце

предшколског узраста утиче на различите аспекте металног развоја. Употребом нових

технологија образовни процес је атрактивнији и истински модернији, за реашавање

когнитивних и креативних задатака заснованих на јасноћи. У играчким активностима код

предшколске деце, користећи компјутерске алате, развија се теоретско мишљење, развија

се машта, способност предвиђања резултата неке радње, квалитете дизајна, итд., што

доводи до наглог повећања креативних способности предшкосле деца (Ставцева, 2015).

Сасвим је очигледно да васпитачи морају ићи у корак са временом и уводити

предшколску децу у свет нових технологија. Комуникативна компетенција васпитача

укључује способност изградње комуникације у различитим форматима: усмени, писани,

дискутабилни, визуелни, рачунарски, електронски. Васпитач не само да треба да буде у

стању да користи рачунар и модерне мултимедије, већ да створи своје образовне ресурсе,

широко их користи у својој педагошкој активности. Веома је битно да васпитачи знају и

оно што је најважније, да користе ИКТ у свом раду, да обезбеде потпуни прелазак деце на

следећи ниво система континуираног образовања.
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Један од најважнији услови за успех информатизације образовног процеса-

овладавање васпитачима новим облицима рада за њих, где пред васпитачем у вртићу који

је савладао ИКТ, постоје неограничене могућности за ефикасан креативни рад са децом и

самоактуализацију.

Предности примене ИКТ у предшколској установи (Ставцева, 2015):

1. Вођење евиденције. У процесу образовне активност васпитач саставља и уређује

календарске и перспективне планове, припрема материјал, спроводи дијагностичке и

уоквирује резултате као у штампаном тако и у електронском облику. Вођење

индивидуалног дневника детета од стране васпитача који бележи различите податке о

детету, резултате тестова, распореде и генерално се прати динамика развоја детета.

Наравно, то се може учинити и без употребе рачунарске опреме, али квалитет дизајна и

временски трошкови су неупоредиви. Важан аспект употребе ИКТ-а је припрема

наставника за сертификацију. Овде се може сматрати и папирологијом и припремом

електронског портфолиа.

2. Методички рад, унапређење квалификације наставника. У информационом

друштву мрежни електронски ресурси су најудобнији, најбржи и најсавременији начин

ширења нових методолошких идеја и дидактичких помагала, доступан васпитачима,

независно од њиховог места боравка. Информативно-методичка подршка у облику

електронских ресурси се могу користити током припреме васпитача за рад са децом, за

учење нових техника, приликом одабира визуелних користи за час. Мрежне заједнице

васпитача омогућавају не само проналажење и коришћење неопходних методолошких

развоја, већ и објављивање њихових материјала, поделе педагошког искуство о припреми

и спровођењу активности, о употреби различитих техника нових технологија. Савремени

образовни простор захтева посебну флексибилност од васпитача у припреми и

спровођењу педагошких активности. Васпитач се мора редовно усавршавати и у

традиционалном облику и у коришћењу нових технологија. Приликом одабира таквих

курсева потребно је обратити пажњу за лиценцу на основу које образовна активност се

спроводи. Курсеви за унапређење рада на даљину омогућавају васпитачу да одаберу

правац који их занима и могу се обучити без прекида од основне образовне активности.

Важан аспект рада васпитача је и учешће у различитим педагошким пројекти, такмичења

на даљину, квизови, Олимпијске игре, што повећава ниво самопоштовање васпитача.
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Учешће лицем у лице у таквим активностима често је немогуће због удаљености региона,

финансијских трошкова и других разлога. А даљинско учешће је доступно свима. При

томе је потребно обратити пажњу на поузданост ресурса, број регистрованих корисника.

Несумњиво је важна употреба ИКТ-а и за вођење евиденције и за ефикасније вођење

методолошког рада, и за побољшање нивоа образовања васпитача, али основни у раду

васпитача је вођење образовног процеса.

3. Образовни процес укључује организовање непосредних образовних активности

васпитача, организовање заједничких развојних активности васпитача и деце, реализација

пројеката, стварање развојног окружења (игре, дидактички материјали).

Недостаци примене ИКТ у предшколској установи (Ставцева, 2015):

1. Материјална база. За организовање наставе треба да буде компетирана опрема:

компјутер, пројектор, звучници, екран, мада у данашњим условима не могу све

предшколске установе да поседују комплетирану опрему за извођење оваквог вида

наставе.

2. Заштита здравља детета. Призајемо, да је компјутер ново моћно стредство за равој

предшколске деце, али је неопходно запамтити заповест „да не штети“, односно да

употреба ИКТ у предшколским установама захтева пажљиву организацију како самих

активности, тако и цео режим у целини у складу са годинама деце и захтевима санитарних

правила и прописа. Током рада рачунара и интерактивне опреме у соби стварају се

специфични услови: влажност се смањује, повећава се температура ваздуха, повећава се

број тешких јона, повећава се електростатички стрес у зони руку деце. Јачина

електростатичког поља појачава се приликом завршне обраде кабинета полимерним

материјалима. Под мора имати антистатички премаз. За одржавање оптималне

микроклиме, спречавање акумулације статичког електрицитета и погоршање хемијског и

јонског састава ваздуха је неопходно: проветравање кабинета пре и после наставе, мокро

чишћење пре и после наставе. Настава са старијим предшколцима треба изводити једном

недељно у подгрупама. У свом раду васпитач мора обавезно користите комплексе вежби

за очи.
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3. Недовољна ИКТ компетенција васпитача. Васпитач не само да мора савршено

знати садржај свих рачунарских програма, њихову оперативну карактеристику,

корисничко сучеље сваког од њих (специфичности техничких правила акције са сваком од

њих), али и разумети у техничким карактеристикама опреме, бити у стању да раде у

основним апликацијионим програмима, мултимедијалним програмима, да користе

интернет. Ако педагошки колектив може да реши ове проблеме, ИКТ ће бити одличан

асистент у процесу учења код предшколске деце.

3.ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И

ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ ВАСПИТАЧА
Нови медији и уoпште нове информационо-комуникационе технологије значајно

утичу на све сегменте друштвеног живота, а самим тим и на област образовања и

васпитања. Под утицајем ових средства битно је промењен профил образовања, пре свега

у смислу метода рада, које постају савременије и примереније узрасту деце. Смернице за

наставни план и програм у раним годинама наглашавају важност подршке деци у свим

аспектима њиховог емоционалног, социјалног, когнитивног и физичког развоја на начине

који ће им омогућити да постану све независнији и жељни да напредују у учењу. Ове

тежње су компатибилне са примерима игре и учења са IKT код куће. Резултати

истраживања потврђују да су се деца предшколског узраста фокусирало на оно што су

видела као отворену образовну добит коју треба постићи – стицање основних оперативних

вештина (као што је учење коришћења миша), одређене диспозиције учења (као што је

смењивање) и учење које произилази из садржаја (као што су основне игре бројева), а не

из свести деце о различитим културним и радним употребама технологије (Plowman, 2013).

Наведено истраживање је индетификовало бројне области за разматрање од стране

васпитача у предшколским устаовама. Ово се може сажети као потреба да се:

 препозна различите преференције деце

 развије свест о улози широког спектра технологија у окружењу за учење код куће

детета

 признају опсег и разноликост дечјих раних искустава код куће и начине на које

родитељи, браћа и сестре и старатељи уводе децу у културно значајне технолошке праксе

и проширују своју визију природе дечјих технолошких компетенција изван оперативних

вештина.
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Нови ИКТ алати омогућавају деци да искористе предности нових платформи за

учење, као и да им ефикасно помажу у стицању нових знања кроз активности које се

односе на њихова непосредна интересовања и стварне животне сценарије. Данас су

компјутери и дигиталне апликације део свакодневног живота деце. У образовању у

вртићима, правилно осмишљене дигиталне образовне активности могу постати веома

моћно образовно средство за ефикасно и ефективно учење. Коришћење интерактивних

активности може допринети расту подстицаја за учење, као и правилном менталном

развоју у одређеним областима; као што су математика и наука.

Мобилни уређаји имају нове атрактивне карактеристике и пружају значајне

предности у настави математике у вртићу (Lindahl & Folkesson, 2012). У референтној

литератури све већа пажња посвећује се средствима нових технологија и њиховом утицају

на различите аспекте личности детета (Kirkorian et.al., 2008). За примену нових медија у

процесу образовања, истичу се потенцијали које пружа интернет као глобална светска

мрежа, као и пратећих медијских алата створили су нови основ за рад васпитача, јер су

многе информације постале доступне и повећана је могућност размене искуства путем

блогова које воде сами васпитачи. У овим условима је лакша и бржа размена информација

као и ефикасна комуникација у делу сарадње са родитељима, који сада имају стручно

усавршеног васпитача у области ИКТ и могућност да правовремено добију информације о

свом детету и о могућностима укључивања у рад установе. Сарадња са родитељима

постаје интезивнија и функционалнија, примеренија савременим родитељима који и сами

користе средства савремених комуникационих технологија. Нова технолошка средства

пружају васпитачима могућност да њихова пракса буде иновативна и интересантнија за

децу.

Сведоци смо тога да данас деца веома вешто рукују модерним технолошким

уређајима и имају позитивне ефекте примене образовних софтвера, интерактивних табли,

мобилних уређаја, рачунарских игара и играчака посебно дизајнираних за децу

предшколског узраста (Гњатовић, 2015). Аутори указују на напредак коришћења

инструкција уз помоћ рачунара (ЦИА) у комбинацији са традиционалним методама за

побољшање когнитивних, емоционалне, лингвистичке и писмене вештине код деце

предшколског узраста, посебно у делу мотивације за учење и бољег усвајања и трајности

функционалних знања (Vernadakis et.al., 2005).
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ЦАИ програми можда никада неће замени књигу и таблу, али треба бити свестан да

су били приступачнији од мале деце, која боље уче уз слике и звуке, а правилна употреба

одговарајућих програма могла би да направи значајну разлику. Истраживања показују да

је наведени програм ефикаснији од традиционалне наставе за широк спектар вештина из

математике, науке, уметности, читања и писања за прешколске установе, нивое основног и

средњег образовања, као и за специјално образовање (Fletcher-Flinn & Gravatt, 1995). Деца

од 4 до 5 године су научила азбуку, да броје и да разликују сличне и различите објекте

интеракцијом са ЦИА програмом да представе информације, добију одговоре и понуду

нове информације засноване на дечијим одговорима (Spencer and Baskin, 1997).

Насупрот схватању да се средства ИКТ могу негативно одразити на дечији развој,

све је већи број истраживања у пракси, у којима се потврђује позитивно деловање

технологије на социјални, емоционални и интелектуални развој деце предшколског

узраста. Истраживања такође бележе да у колико се у раном детињству адекавтно и

правовремено примене медијска средства стварају добру основу за правилан однос деце

према средствима технологије, у смислу руковања, али и бољег разумевања. Из наведеног

можемо закључити да се деци од раног узраста треба омогућити једнак приступ ИКТ,

посебно рачунарима, јер је право детета да стиче богата и разноврсна искуства са

технологијама у окружењу. Овај подухват наравно захтева и адекватна финансијска

улагања у опремање предшколских установа и развој инфраструктуре, али и квалитетније

припремање и стручно усавршавање васпитача (Анђелковић, 2008).

Посматрано са ове тачке гледишта веома је битно да се дефинишу образовне

потребе, посебно у делу ИКТ. У Србији у систему предшколског васпитања образовне

потребе васпитача су стављене у први план и оне произлазе из њихове жеље да што

професионалније обаве свој посао и унапреде развој детета. У складу са тим, у систему

стручног усавршавања циљ није само похађаним програмима стручног усавршавања и

добијање лиценце за рад, већ су разлози за стручно усавршавање много дубљи и произлазе

из жеље за надограђивањем себе као јединке која је спремна да изађе у сусрет изазовима

које носе савремене информационо-комуникационе технологије.
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Са циљем да задовоље потребе деце као и да пруже квалитетну услугу, васпитачи

се сусрећу са изазовима при избору одговарајућих педагошких и методолошких приступа,

као и при избору адекватних медијских средстава. Приступ новим технологијама треба да

буде базиран на игри, са дететом у центру пажње, где је васпитач активни посматрач који

треба да охрабрује децу за примену ИКТ које стимулишу њихов развој. Различите теорије

развоја детета, попут когнитивне, бихејвиоралне и социокултурне теорије, дају широк

опсег приступа и дефиниција које могу бити од помоћи васпитачима у разумевању дечијег

понашања и њихових развојних способности (Гњатовић, 2015). Поред тога, савремене

теорије учења, пре свега конструктивистичка, а у новије време и конекстивистичка

теорија, све више наглашавају потенцијале технологија за развој способности, знања и

вештина деце.

Питање стручног усавршавања васпитача у области инфромационо-

комуникационих технологија је веома комплексно питање које захтева плански приступ.

Сходно томе, планирање стручног усавршавања васпитача је важан и неопходан

услов стручног напредовања као и неопходан аспект адекватног функционисања

предшколске установе. Први корак у реализацији планског приступа је утврђивање

образовних потреба васпитача у домену информационо-комуникационих технологија

(Павловић, и други, 2017). Утврђивање образовних потреба васпитача мора да буде у

складу са потребама савременог доба, нових изазова и проблема, као и употребе

савремених метода за рад, што је у уској вези са употребом савремених технологија.

Новонасталим потребама васпитача није довољно редовно школовање на којем се стичу

основна и напредна знања из информационо-комуникационе области, већ је током живота

неопходно пратити сва нова достигнућа (Павловић, и други, 2017). То је веома важно јер

се ИКТ брзо развијају, а постојећи медијски алати стално иновирају, односно усавршавају.

У том контексту веома је битно да се васпитачи стално стручно усваршавају у области

ИКТ да би квалитетно обављали свој посао, јер без стручног усаврашавања у домену ИКТ

васпитач неће имати могућност да одржи и унапреди квалитет сопстевног рада.
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Значајна подршка васпитачима на путу стручног усавршавања су разноврсни

облици едукације као што су стручни семинари, конгреси, научни скупови и други облици

усавршавања који су заступљани у досадашњој пракси. Учешће васпитача у овим

облицима је дало одређене резултате, али је свакако поред тога неопходно имати у виду да

се стручном усавршавању мора приступити систематски. Систематски приступ

подразумева много озбиљније ангажовање васпитача од похађања семинара који се

одржавају неколико пута годишње или мање. Из тог разлога средства савремене ИКТ

омогућавају васпитачима да буду у току са најновијим сазнањима из света, кроз учешће на

web семинарима (семинари који се релизују електронским путем). Васпитачи морају да

буду свесни својих знања и вештина у обалсти ИКТ да би се укључили у процес

усаврашавања, где је зато потребна висока самосвест васпитача о компетенцијама којима

располажу (Павловић и други, 2015). У сваком случају васпитачи треба да узму активнију

улогу у делу стручног усаршавања у области нових медијских технологија, управо

користећи све изворе који могу бити од користи, пре свега могућности усавршавања преко

стручне литературе која је у значајној мери доступна и webминара који се редовно

организују (Павловић, и други, 2017). Појавом интернета и других средстава

информационе технологије и њиховим залажењем у област предшколства, веома је битно

да васпитачи буду стручно усавршени у области ИКТ јер њихова улога значајно постаје

све сложенија и комплекснија.

Савремена педагошка пракса од васпитача очекује да прате напредовања у области

информационих технологија, а да их затим уводе у васпитно-образовни рад. Од изузетне

важности је да су данашња деца већ дубоко закорачила у свет информационе технологије,

те да васпитачи треба да снажније крену у проширивање својих знања из ове области да

би деци пренели неопходна знања. Дакле, од велике је важности да васпитач унапређује и

развија своје вештине које се односе на примену ИКТ у раду са предшколском децом. Да

би био адекватно оспособљен и едукован за примену ИКТ, васпитач треба да посећује

разне едукативне семинаре везане за ову тему, да поседује рачунар у свом дому, да

самоиницијативно проширује своја знања и вештине. Неопходно је да васпитач познаје

основне програме који се односе на рад са децом предшколског узраста.
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Поред адекватне оспособљености за примену интернета у раду са предшколском

децом, неопходно је да васпитач стечена знања креативно и стваралачки користи, да у

сваком тренутку зна који је најприкладнији начин да привуче пажњу деце и процес

подучавања учини занимљивијим (Павловић, и други, 2017). Васпитач мора бити спреман

на то да његово усавршавање траје колико и његов радни век. Дакле, са даљим развојем

информационих технологија, улоге васпитача и захтеви који се пред њих стављају

значајно ће се усложњавати. Из тог разлога, неопходно је да васпитачи излазе у сусрет

променама које са собом носи информациона технологија, како би могли ићи у корак са

њеним убрзаним развојем.

3.1.Компетенције васпитача у области инфромационо-комуникационих

технологија
Предшколско васпитање и образовање квалитативно се мења од традиционалног ка

модерном. Традиционално није мање вредно од онога што је манифестација

модернистичког. Показало се ефикасним да се одређени елементи традиционалног

допуњавају елементима модерног (Стојановић и Богавац, 2016). Када говоримо о

дигиталним компетенцијама васпитача, пре свега је важно да на самом почетку сазнамо

шта оне уопште представљају. „Дигиталне компетенције представљају скуп знања,

вештина и ставова везаних за дигиталне медије и информационо-комуникационе

технологије, њихову примену како у свакодневном животу, тако и у специфичним

околностима као што је радно окружење“ (Арсић и Мастило, 2019). Прегледом литературе

видимо да код нас васпитачи недовољно користе нове технологије у васпитно образовном

раду, показују опирање и страх од употребе истих. Разлог томе је неупућеност и

необразованост старијих генерација васпитача који се нису школовали за примену

савремених средстава и имају тај одбојни став. Мада, све је више младих васпитача који

унапређује своје знање и иду у корак са временом. Развој дигиталних компетенција

васпитача је значајан како за професионални тако и за лични развој: ако су оспособљени

васпитачи да примељују дигиталне вештине у вртићу, они на тај начин подстичу развој

поменутих вештина код предшколске деце и ако су васпитачи компетентни у области

савремених технологија доприносе угледу предшколској установи у којиј раде.(Арсић и

Мастило, 2019).
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На интернету постоје доста специјализованих сајтова за усавршавање дигиталних

компетенција васпитача, где васпитачи сами бирају које ће курсеве похађати путем е-

учења. Ови сајтови су добри и практични и омогућавају васпитачима додатно

усавршавање. На сајтовима постоје различити програми за усваршавање као и материјали

из области науке и уметности.

Улога васпитача у васпитно-образовном процесу је веома сложена и комплексна и

захтева поседовање одређених компетенција. Осим својих уобичајених улога (улога

организатора физичке средине, улога медијатора, помоћника...), васпитач мора развијати

своје компетенције као истраживач, што значи да је потребно да благовремено научи како

и на који начин може прикупљати, складиштити и користити информације како би

унапредио сопствену праксу (Павловић, и други, 2017). У том погледу значајну помоћ

нуде средства ИКТ које омогућавају да васпитач брзо и лако дође до жељених

информација, да размени искуства са колегама, да обогати васпитни рад са децом и има

ефикасну комуникацију са родитељима. Да би могао да користи богату палету медијских

средстава, потребно је да васпитач има развијене информационо-комуникационе

компетенције, односно развијене способности и вештине за адекватно руковање

савременим медијима (Павловић, и други, 2017). Компетенције васпитача у области ИКТ

данас више нису ствар избора, већ неопходност. Сматра се да поред педагошке интуиције,

сензибилности, флексибилности, одговорности, креатаивности, рачунарска писменост

представља квалитет који мора поседовати један васпитач (Павловић, и други, 2017). У

складу са тим, подразумева се да васпитачи у свом раду морају користити рачунар и

разноврсне рачунарске програме. Осим тога, они могу и морају бити креатори образовних

рачунарских програма – развојно-адекватних софтвера, јер једино они имају практично

искуство у раду са децом. Наравно, само креирање софтвера могу самостално реализовати

у домену својих знања, док сложеније аспекте треба препустити стручњацима из области

информационих технологија. Питање адекватних компетенција васпитача у области

информационо-комуникационих технологија последњих деценија изазива велику пажњу

истраживача. Неки аутори сматрају да је неопходно васпитаче обучити путем

специфичних едукација које би им омогућиле да савремена медијска средства користе на

најбољи могући начин (Павловић, и други, 2017).
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У прилог томе наводи се да специфична едукација треба да васпитачима омогући

овладавање оним инфромационо-комуникационим технологијама које су им неопходне у

раду. У прилог томе Анђелковић (2008) наводи неопходни ниво компетенција за

реализацију васпитно-образовнх активности са предшколском децом:

 поседовање основних информатичких знања и вештина;

 овладавање специфичним информатичким знањима која се односе на рад са

предшколском децом;

 употреба штампача, скенера, камере, итд.;

 овладавање програмима који се могу искористити за рад са децом;

 упознавање са позитивним и негативним утицајима медијских технологија на

поједина подручја дечијег развоја.

Према томе Величковић (2014) сматра да развој информатичких компетенција

поставља нове захтеве пред васпитача: изградња и јачање стручне и педагошко-методичке

компетенције за употребу нових информационих технологија. Потребно је имати у виду

да васпитачи представљају једну хетерогену структуру, да се међусобно разликују према

интересовању и компетенцијама за примену информационо- комуникационих средстава.

Старије генерације васпитача мање користе рачунар и интернет из разлога што у

току њиховог школовања нису били оспособљени за примену ових информационих

технологија, док новије генерације васпитача су делимично или потпуно спремни да на

правилан начин упуте предшколску децу у свет рачунара и интернета који постају њихови

свакодневни пратиоци (Величковић, 2014). У последње време се све већа пажња поклања

едукацији будућих васпитача из области ИКТ-а у образовни систем.

На Високим школама струковних студија за образовање васпитача и на

учитељским факултетима, реализују се програми предмета из области информационих

технологија, који подразумевају стицање знања на корисничком нивоу (оперативни

систем, интернет, програм за обраду текста, програм за цртање, програм за прављење

презентације, обрада звука и видеа, упознавање са готовим едукативним софтверима: ЦД-

буквар....) у оквиру једног или више предмета (Величковић, 2014). Међутим, ако се има у

виду брз развој информационо-комуникационих средстава, само школовање ипак није

довољно, већ је потребно стручно усавршавање.
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Професионалне компетенције васпитача за примену интернета и других

информационих технологија у раду са децом предшколског узраста захтевају

континуирано усавршавање васпитача кроз различите облике едукације: курсеви

информатике, семинари из ових области, различити сајтови, а све је више на тржишту и

стручне литературе на тему информатичког образовања (Величковић 2014).

За едукацију васпитача за примену ИКТ у вртићу у данашње време, нагласак се

ставља на модерне специјализоване сајтове, који омогућавају додатна усавршавања

васпитача. Ови сајтови показали су добре резултате, јер је на њима могуће

самоиницијативно присуствовати и васпитач сам одлучује који ће курс похађати путем е-

учења. По одабиру теме, васпитач чита или слуша одређени курс, када теоријски део

приведе крају следи евалуација-провера знања, уколико је васпитач добро одрадио добија

сертифкат за завршени курс, који му у даљем раду може доста помоћи, као и стечено

знање (Величковић 2014). Крајњи циљ ових едукација је оспособљавање васпитача за

примерено коришћење нових ИКТ, посебно рачунара у васпитно-образовном раду са

децом, као и да поседује стручне компетенције које обухватају знања и способности

потребне за примену ових технологија. Поред тога, наравно потребно је да васпитач

поседује и развијене педагошко-методичке компетенције, које подразумевају адекватну

употребу ИКТ у раду са децом (Величковић, 2014).

У едукацију васпитача спада и задатак васпитача да код деце развије вештине

потребне за употребу интернета и других информационих технологија, као и да

информациону технологију примењује у дидактичке сврхе у свакодневном васпитно-

образовном раду, тј. да је интегрише у свакодневну праксу.

Веома је важно да васпитачи увиде образовни значај интернета за целокупан развој

предшколске деце, као и чињеницу да његова употреба доприноси повећању квалитета и

ефикасности свих сегмената васпитно-образовног процеса и њихове личне праксе

(Павловић, и други, 2017).
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Спроведена истраживања Лија и сарадника (Liu et.al, 214) су показала да је рано

коришћење рачунара пре и током предшколског периода повезано са когнитивним

развојем предшколске деце. На основу њиховог разматрања о ефектима коришчења

рачунара на фзички, когнитивни и социјални развој деце показује да деца која имају

приступ рачунару постижу боље резултате у припреми, тј. спремности за школу, што

указује да приступ рачунару, пре или током предшколског периода, повезан са развојем

предшколских појмова и сазнања. Из наведеног видимо да је примена интернета и других

информационих технологија значајан предуслов успешног дечјег развоја, па је управо

улога васпитача, као водећег креатора васпитно-образовног процеса у свему томе од

непроцењивог значаја.

4.ПРИМЕНА ИКТ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
У раду са децом предшколског узраста примена ИКТ постала је у 21. веку услов

модернизације васпитно-образовног процеса, а самим тим и професионални изазов за

васпитаче који су у предшколским установама посредници између деце и продуката

технологије. Компетенције васпитача за примену савремене технологије могу утицати на

начин на који ће деца правити разлику између фиктивног света технологије и реалности,

на њихову процену позитивних и негативних карактеристика и правилно разумевање

садржаја технологије (Радетић Паић и Ружић Баф, 2012). Приликом увођења нових

технологија цео процес учења и усвајања знања код деце пренет је у виртуелно окружење.

Према (Хилченко & Јаковљевић, 2017) најоптималнији резултати у развоју деце

постижу се комбиновањем традиционалног и модерног приступа учењу. Развојем ИКТ

условио је и промену традиционалне улоге прешколске установе (вртића), где се данас

примена ИКТ у предшколском добу сматра важним елементом процеса образовања и

средством које васпитачима може пружити подршку у постизању васпитно-образовних

циљева, а деци понудити иновативне видове стицања знања (Chronopoulou & Riga, 2012).

Подстицањем деце од стране васпитача и родитеља да сама доносе правилне

одлуке о томе када, на који начин и колико користити продукте технологије, развијају се

зреле личности које су конструктори сопственог система знања (Мohammed, Hammed,

(2013-2014).
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Способност васпитача за примену ИКТ-а могу се дефинисати као скуп неопходних

знања и вештина потребних за интеграцију технолошких алата у свакодневну праксу

установе. Успешна имплементација ИКТ-а у раду предшколске установе не односи се

само на учесталу и наметнуту примену од стране васпитача, већ на одабир одговарајућег

продукта технологије који ће се применити у право време и у складу са развојним

степеном деце (Cruz & Díaz, 2016). Налази досадашњих истраживања указују да се у

предшколским установама које су технолошки опремљене доминантније користе

одређени продукти савремене технологије (Мамутовић А, и др., 2020).

У складу са наведеним јесу и резултати истраживања која потврђују да васпитачи

нису подједнако компетентни за примену свих ИКТ средстава, као и на то да су

традиционална средства и даље доминантнија у односу на продукте савремене

технологије (Мамутовић А, и др., 2020). У погледу заступљености употребе ИКТ у

предшколским установама напоменућемо истраживање које је спровео Николополоу

(Nikolopoulou et.al., 2010), a који указује на то да предшколска деца у предшколској

установи (вртићу) користе рачунара за време слободних активности, да учесталост

употребе рачунара варира од два до три пута недељно и да је просечно време које свако

дете проведе употребљавајући рачунар од 10 до 20 минута дневно.

У циљу идентификације начина на који се ИКТ интегришу у васпитно-образовни

рад, спроведено је истраживање у три предшколске установе на територији Шведске, које

је показало да се у предшколским установама апликација Google maps користи за

представљање домовине деце миграната и остале деце које нису из Шведске, You tube

канал за приказивање музике коју деца слушају као и за преглед националне одеће деце у

школама и Под уређаји за представљање арапске абецеде (за децу других националности),

како би у деца у предшколској установи научила на који начин пишу њихови вршњаци.

ИКТ може допринети промовисању демократских вредности и пружити васпитачима

могућност да подстакну мотивацију, сарадњу и интеракцију деце (Masoumi, 2015).

Спроведено истраживање Тамрита и Берхна (Tamirat & Berhan, 2014) у етиопском

систему предшколског васпитања и образовања користи се мултимедијални ПКЛС систем

који служи као подршка развоју дечијих когнитивних вештина препознавања, присећања,

класификације и серијације.
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Интерактивна мултимедијална апликација је дизајнирана и имплементирана да

покрије једна од главних тема (учење делова људског тела, енглеских и амарихијских

слова ) у образовању за предшколску децу и децу у вртићу која су обично обухваћена у

наставни план и програм. Пре спровођења традиционалног и компјутеризованог часа, деца

су учила основна енглеска и амхарска слова а затим и лекције делова људског тела. Деца

предшколског и вртићког узраста су била изабрани и формиране су две групе (једна група

деце је радила на традиционалан начин, док је друга група радила по ПКЛС систему), јер

деца преферирају рад у групама.

Процена ефикасности начина рада извршена је опсервацијом. Тачније, тестирано је

трајање пажње деце и ниво заинтересованости за праћење представљаног садржаја. Првој

групи деце одржан је час на традиционалан начин (помоћу папира), док друга група деце

је радила по ПКЛС систему. Часови су трајали две рунде по 15 минута, а након тога прва

група је радила по ПКЛС систему, док друга група је радила на традиционалан начин. У

првом кругу је било троје деце која су користила традиционално учење засновано на

папирном материјалу. Четири минута касније, деца су кренула да причају и испољавала су

знаке умора и незаинтересованости.

За разлику од њих троје деце из друге групе која су радила по моделу

мултимедијалног ПКЛС система били су привучени различитим садржајима учења и

учење је настављено до краја 15 минута. Током другог круга наставе учења, група из

првог круга која је учила традиционалном методом је ушла у систем ПКЛС а друга група

је учила традиционалном методом. Имајући на уму краткорочност пажње деце

предшколског узраста, истраживачи су у ПКЛС систем укључили пропратне елементе као

што су текст, звук, видео, разне боје и анимације, како би поменути мултимедијални

елементи когнитивно ангажовали децу. Од ове експерименталне студије могуће је

закључити да текст, звук, видео, разне боје и анимације побољшавају фокус деце трајање,

учинак учења и ниво уживање када се упореди са традиционалним (Tamirat & Berhan,

2014).
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Слично предходном истраживању ово истраживање открива употребу ИКТ-а у

Екити предшколском образовању и истражује ову употребу ИКТ-а за научно образовање.

Ова студија је спроведена током школске 2013-2014 године и ученици су

учествовали у истраживању у 16 предшколских одељења. Интеграција ИКТ у

предшколском образовању постало је високи приоритет за све укључене у процес учења.

Ученицима је дат тест постигнућа из математике и природних наука и

полуструктурирани интервју. Ученици контролне групе добили су тестове на

традиционални научин наставе о природним наукама (растворљивост, рециклажа) и

математичким појмовима (поређење, класификација и опште познавање бројева). Ученици

експерименталне групе су добили су тестове уз употребу ИКТ за исте теме. И

експерименталне и контролне групе састојала се од одељења из истих школа учесница.

У пре и пост тестирања коришћен је ЕМСАТ тест који мери степен математичких

компетенција и намењен је деци предшколског узраста. Инкорпорација ИКТ-а у настави у

приватним школе у држави Екити треба посматрати као средство обавезне модернизације

учења и наставних метода. Резултати истраживања су показали да настава и учење путем

ИКТ-а као иновативна наставна метода може бити успешна за разумевање појма бројева и

феномена природних наука у предшколском узрасту (Oluwadare, 2015).

Овде је занимљиво поменути употребу ИКТ у предшколским установама у Чешкој,

које су технолошки опремљене и да васпитачи успешно користе у васпитно образовном

раду програм „Кид Смарт“. Дигиталне технологије постале су редован део живота чак и

предшколском узрасту деца. На њих првенствено могу наићи у својим породицама, али

они такође може играти важну улогу у образовању. Да би се рачунар успешно интегрисао

у предшколско васпитање и образовање, потребно је одговарајуће ангажовање педагога

који су информатички писмени и који се потом упознају са одговарајућим образовним

програмима и мењају постојеће методе рада. Јаслице у моравско-шлеском региону већ су

биле опремљена рачунарима и истраживања су показала да се користе у васпитавање деце

(Sehnalová, 2014). Педагози су могли да унапреде своја знања и вештине похађањем

курсева усмерених на коришћење информационих технологија у образовању деце

предшколског узраста.
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Информационе технологије представљају други метод васпитања деце. Они

првенствено помажу деци да се развијају индивидуално и могу бити од користи приликом

образовања деце са специфичним образовним потребама. Приликом коришћења рачунара

могући ризици и треба узети у обзир и негативне ефекте. Деца предшколског узраста

наилазе на технологије које служе за образовање, мада они њих често користе за

забављање у у њиховом свакодневном животу. Ако су дигиталне технологије прилагођене

дететовом узрасту, образовни програми могу бити од користи. Док се играју, развијају

предтематске и предчитачке вештине, нуде безбројне алтернативне задатаке,

манипулације објектима, слова или цифре. Развијање дечјих вештина се обично ослања на

основну обуку, коришћење рачунара треба да игра споредну улогу са могућношћу

индивидуалног приступа специфичним способностима детета. Рад на рачунару је забавна,

на одговарајући начин допуњује друге активности у предшколској образовној установи.

Јаслице треба првенствено да користе дидактичке програме и игре које помажу

деци да открију ново, развијати логичко мишљење, подржавати брзину и одлучност,

вежбати перцепцију и оријентацију. Интегрисани рачунари морају бити усидрени у

школски програм образовања и накнадно разрађени на часу. Интегрисање одређеног

образовног програма мора се пажљиво размотрити у однос према узрасту детета.

Ризик коришћења рачунара у образовању се елиминише ако се квалитетно користе

образовни програми, рачунари се користе у односу на развој детета, деца нису

преоптерећена рачунарима и ако су такви програми само алтернативни метод у

образовању. Ефикасно коришћење информационих технологија у образовању може бити

ако доносе само педагошки радници који су информатички писмени и имају способности

да иновирају своје образовне методе (Sehnalová, 2014).

На основу теоријске анализе истраживања, потешкоће у процесу имплементације

ИКТ-а у васпитно-образовном раду, може се видети да је најчешће реч о недостатку

техничке подршке, дефициту потребних знања и вештина васпитача, неадекватним

условима у институцији (недостатак струје и сиромаштво), недовољно обученим

васпитачима који имају отпор према примени савремене технологије, недовољној

опремљености предшколских установа продуктима технологије, недостататку стручњака

који ће васпитаче обучити да на адекватан начин користе ИКТ ресурсе и неадекватној

формалној и неформалној обуци која се нуди васпитачима (Мамутовић, 2020).
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Насупрот томе, резултати других истраживања указују на компетентност васпитача

за примену савремене технологије. На пример у Чешкој деца у предшколској установи

користе рачунар једанпут недељно зависно од интересовања деце у васпитно-образовног

програма, док су васпитачи у Грчкој најпре формулисали сценарио дигиталне приче, а

након тога су прикупљали дигиталне материјале као што су слике, анимације, видео

клипови, музика, аудитивни и звучни записи, које су применили у раду са децом. Из

наведеног истраживања видимо да су васпитачи применом дигиталног приповедања

подстакли учење, креативност и језички развој деце (Мамутовић, 2020). Из истраживања

Адоа (Adodo, 2012) у погледу полних разлика, показују да васпитачи мушког пола

позитивније процењују сопствене компетенције за примену ИКТ-а, у односу на

васпитачице.

Упркос недостатку технолошке компетенције и недовољној опремљености

предшколских установа, прегледом разних истраживања указују на веома позитивне

ставове васпитачан према примени ИКТ-а. Најчешће навођени позитивни ефекти и

предности коришћења технологије, од стране васпитача који су чинили узорак

истраживања, јесу припремљеност за полазак у школу, стицање оперативних вештина,

проширивање знања, разумевање света, развијање диспозиција за учење, подстицање

когнитивног развоја и математичких способности, координација очију и руку, подстицање

вербалних способности и мотивације, развој способности читања и писања, остваривање

циљева учења и обезбеђивање забаве и разоноде деце (Мамутовић, 2020).

Из истраживања Сехналове (Sehnalová, 2014) видимо да су васпитачи упознати и са

потенцијалним негативним ефектима примене ИКТ-а у раду са децом у предшколским

установама попут здравствених проблема деце, мањак физичке ативности, лоша

комуникација, ограничавања маште, фантазије и проширивања вокабулара деце,

неразликовања фикције од стварности, зависности и сл. Прегледом литературе

установљено је да је васпитачима потребно обезбедити адекватну обуку у области

примене ИКТ-а, а након тога им омогућити да та стечена знања примене у раду са децом

(Oluwadare, 2015).
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Укључивање ИКТ у образовање се све више препознаје као приоритет за школе у

Хонг Конгу. Од васпитача се очекује да прођу обуку како би се уверили да су вешти у

коришћењу ИКТ и да су способни да је ефикасно користе у оквиру предшколских

установа. Тврди се да директори треба да инспиришу, охрабре и подрже васпитаче да се

суоче са изазовима који су пред њима. Директори предшколских уставова морају бити

запосленима узор у стручном исавршавању, као и у пружању помоћи материјалне,

техничке и персоналне природе (Han, 2002). Из наведеног истраживања видимо да

директори предшколских установа подстичу своје запослене за употребом ИКТ-а, где их

охрабрују за похађање разних семинара, обуке и радионице како би се технолошки

описменили, а неке од њих спонзорише установа. Семинаре у предшколској установи

изводи ИТ стручњак и од свих васпитача се очекује да похађају обуку, а она се изводи

викендом, на сопствену иницијативу васпитачи могу накнадно похађати и друге курсеве.

Из истраживања Витоулиса (Vitoulis, 2017) на узорку од 157 студената одсека за

предшколско образовање у Грчкој показало је да искуство обуке у области примене ИКТ

доприноси опадању скептизима и резервисаности испитаника према употреби технологије

и формирању позитивних ставова код њих.

Истраживање које је спровео Холмс (Roberts Holmes, 2014) у Енглеској 2011/12.

године, видимо да ангажовање ИТ стручњака у предшколској установи позитивно утицало

на самопоуздање и спремност васпитача да у пракси примењују ИКТ на креативан начин.

Заједничко креирање мини филмова настало је као резултат задовољства васпитача

сопственим компетенцијама и мотивације деце да раде на иновативан начин.

Супротно наведеним истраживањима, резултати истраживања у Грчкој и Кини

показују упркос одржавању обука подржано од стране владе, лошу ефикасност. Без обзира

на чињеницу да се у поменутим земљама предшколске установе технички опремају и да

васпитачи имају позитиван став према примени технологије, приметне су тешкоће у

настојањима да се технологија имплементира у васпитно-образовни рад, као што су

неадекватна формална и неформална обука (Liu, et.al. 2014).



25

Важно је напоменути да анализа резултата истраживања показује да увођење

курсева у курикулум студија које се односе на примену технологије доприноси развоју

компетенција васпитно-образовног кадра предшколске установе. Резултати истраживања

спроведеног у Украјини показали су да је, након изучавања предмета, „Нове

информационе технологије у предшколском образовању“ и „ Рачунарске Примена

технологије у раду са децом“ дошло до значајних промена у погледу степена

компетентности будућих васпитача за примену технологије (Мамутовић, 2020).

Са друге стране, резултати истраживања показују и да увођење предмета из ИТ

области у курикулуме не мора нужно водити побољшању технолошких компетенција

васпитача. На пример, у Турској се у току процеса студирања реализују два предмета,

„Computer“ и „ITMD“. Како би се испитала њихова ефикасност, приступило се

спровођењу истраживања. Резултати су показали да испитаници сматрају процењиване

предмете ефикасним, али сматрају и да се они морају модификовати, како би били

кориснији за васпитно-образовни рад.

Тачније, васпитачи су истакли да је са ИТ обуком потребно почети већ у првој

години студија, да је потребно предавања реализовати у рачунарским, а не у класичним

учионицама, да је потребно савладавати употребу оних апликација које се могу

примењивати у васпитно-образовном раду и да је обуку потребно повезати са

курикулумом установе (Мамутовић, 2020).

5.ПРОЦЕС ПРИМЕНЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА У

ВРТИЋИМА
Примена информационих система у раду са децом у вртићима, са програмима

прилагођеним узрасту, доноси корист за све. Корист за децу је учење уз примену

савремене технологије, учење на очигледнији и динамичнији начин, ангажовање више

дечјих чула, савладавање баријере дете-компјутер, дете добија повратну информацију, сва

деца имају исте услове за учење, деца уче да користе рачунар, упознају његове основне

делове и функцију истих. Корист за васпитача је осетљивост на потребу деце, нови начин

рада са децом, коришћење компјутерске технологије у раду, унапређивање васпитно-

образовне праксе (Јанковић и Дмитрић, 2011).
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Најважнији задатак савременог васпитно-образовног процеса се огледа у подизању

учинка постојећих и проналажењу ефикаснијих метода и облика рада. У савременом

друштву деца све више знања стичу пре поласка у школу, па је неопходно процес

предшколског образовања и васпитања модернизовати како би се остварила узајамна

повезаност између оног што деца виде, чују, схвате и памте, односно како би они што

лакше усвојили излагану материју. Међутим, постоје многе препреке за модернизацију

овог процеса у предшколским установама и то су, пре свега, нефункционалан простор,

недостатак савремених средстава, уходане навике, бојазан пред новим наставним

средствима, велики број деце у групи, недовољно обучено наставно особље. У данашњем,

све више визуелном или мултимедијалном свету, тешко је замислити учење језика без

књига, фотографија, слика, цртаних филмова (покретне слике), сликовница, стрипова,

мобилних телефона, видео-материјала са интернета, филмова и друштвених медија

(Марић, 2018). У највећој мери пажња васпитача је усмерена ка вербалној комуникацији и

писаним документима док се знатно мање пажње посвећује визуелном говору, а често се

занемарују и могућности које нуде визуелна средства која могу допринети занимљивијем

начину учења у предшколском периоду (Станисављевић и Павловић, 2017).

Важна предпоставка квалитетног васпитно-образовног рада је примена савремених

техничких уређаја у раду са децом предшколског узраста. На који начин и у којој мери ће

се савремени технички уређаји користити у васпитно-образовној пракси, у великој мери

зависи од опремљености предшколских установа, њихове доступности васпитачима,

степена искоришћености и спремности и стручне оспособљености васпитача за њихову

примену. На основу добијених резултата у истраживању (Василијевић и други, 2015)

можемо закључити да је добра опремљеност предшколских установа савременим

техничким уређајима и њихова недовољна искоришћеност у раду са предшколском децом

у различитим сегментима васпитно-образовног рад. Из наведеног истраживања се увиђа

потреба за системском подршком васпитачима током стручних усавршавања ради

оспособљавања за примену савремених техничких уређаја.
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Спроведено истраживање (Анђелић и Милосављевић, 2007) указује на неопходност

интеграције нових рачунарских технологија у предшколско образовање, али само као

допунског средства, а никако као основног и јединог дидактичког средства. У наведеном

истраживању анкетирани су васпитачи из Београда и Лознице и на основу добијених

резултата може се закључити да васпитачи показују још већу спремност за примену

рачунара у раду са децом предшколског узраста, јер готово две трећине или 72 %

васпитача има позитиван став, док је 28 % против, сматрајући да за тим нема потребе.

Док у истраживању (Станисављевић и Павловић, 2017) 37.6% васпитача користи

медијска средства у фази реализације активности, а 55.3% користи интернет за

проналажење материјала. Васпитачи користе средства савремених технологија у домену

припреме за рад и углавном не примењују медијска средства у домену документовања

сопствене праксе. За то постоји више разлога од којих су неки: неадекватна опремљеност

вртића, недовољно познавање могућности које нуде нове технологије у домену

документовања рада васпитача. Васпитачи слабо користе медијска средства у домену

сарадње са родитељима (већина васпитача са родитељима комуницира путем мобилних

телефона), сарадње и размене искустава и идеја са колегама.

Резултати овог истраживања показују да се дигитална средства изузетно слабо

користе и да нису прожета кроз многе домене рада васпитача, као и да старији васпитачи

много мање примењују медијска средства у доменима рада, што је за очекивати јер су

млади наклоњенији новим технологијама и доста их користе у свакодневном животу.

Виши степен стручне спреме васпитача условљава већу употребу медијских

средстава у доменима припреме за рад и документовања сопствене праксе васпитача –

виши нивои образовања васпитача у својим курикулумима садрже предмете везане за

савремене медијске технологије и њихово коришћење у вртићима. Код васпитача постоји

свест о значају информатичке едукације, као и потреба за додатним усавршавањем.

Испитаници наводе да уз помоћ нових технологија, а пре свега интернета, могу

лако и брзо доћи до разноврсних информација које су од значаја за њихов рад у вртићу

или професионални развој (Станисављевић и Павловић, 2017).
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У истраживању (Јанковић и Дмитрић, 2011), 70% испитаника не користи нове

технологије у раду са предшколском децом, док 30% користи.

Из наведених истраживања можемо закључити да је веома битно да васпитач

користи нове технологије, да овлада основним информатичким знањем и специфичним

знањима потебним за рад са предшколсом децом, упознавање са могућностима примене

програма, и повећавање креативности у свакодневном васпитно-образовном раду са

предшколсом децом, упознавање са основним могућностима примене технологије на

позитиван утицај појединих сфера развоја личности, али и са опасностима услед

неадекватне примене.

У раду са предшколском децом, васпитач треба да зна на који начин да развије

вештине код деце за самосталне активности, да прилагоди садржај деци и њиховим

могућностима, како да их искористе као дидактичко средство и да их интегришу у

васпитно-образовни рад. Од запослених у вртићу се очекује да усвоје концепт доживотног

образовања и и перманентног учења, да прате истраживања о примени нових медија у

образовању и сами, на основу рефлексија сопствене праксе, иновирају васпитно-

образовни рад. С друге стране, деци треба дозволити да експериментишу са новим

технологијама као би се унапредио процес учења и развој свих аспеката личности.

Сматра се да и деци треба омогућити експериментисање са новим технологијама у

циљу унапређивања процеса учења и развоја свих аспеката личности (Станисављевић и

Павловић, 2017). Поред родитеља и васпитача, нови медији данас чине саставни део

животног контекста у коме одрастају предшколска деца и важан су чинилац процеса

социјализације и васпитања. У значајној мери нови медији утичу на образовање деце

чињеницама, понашању, нормамама, ставовима и вредностима, утичући на њихов поглед

на свет, расположење и структуришући им слободно време. Дигитални медији према

Станисављевић и Павловић (2017) су од велике користи у васпитно-образовном раду јер

њихова употреба пружа изузетну помоћ у реализацији садржаја васпитно-образовног рада,

чинећи их занимљивијим, интересантнијим и привлачнијим за децу предшколског узраста.
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Основни значај нашег истраживања је у утврђивању да ли у предшколској установи

„Вера Гуцуња“ Сомбор постоји потреба за увођењем информационих система за

евиденцију документације подацима, да ли васпитачи имају потребу за додатном

едукацијом у погледу употребе нових образовних технологија и да ли показују

заинтересованост за увођење оваквих информационих система у вртиће, и какве би

бенефите за децу имало увођење информационих система у вртиће, да ли увођењем

информационих система у предшколске установе подиже квалитет свих сегмената

васпитно образовног рада, да ли се најоптималнији развој предшколске деце постиже

комбиновањем традиционалног и модерног приступа у учењу и да ли васпитачи умеју

да користе компјутер за припрему материјала намењен деци.
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6.МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА

6.1.Предмет истраживања
Данас, у васпитно-образовним установама постоји безброј података, различите

врсте документације о деци, у сваком случају велики број информација за које имамо

утисак да се често беспотребно гомилају. Због тога, потребно је осмислити повољне

начине обраде података, односно одбацити податке који нису толико важни, док оне

важније чувамо и у оквиру система како би из њих употребљавали друге податке. Потом,

треба знати располагати тим важним подацима, односно располагати њима на прави начин,

руковати и управљати. Потребно је користити податке на стручан начин, преусмеравати

их на прави начин. Вртићи, треба да у оквиру радног колектива имају људе који воде

рачуна о документацији за свако дете, као и да то буду особе које знају да употребљавају

податке на прави начин.

Имајући у виду све оно што обухвата предмет истраживања, можемо га сматрати

врло актуелним у свету информационих технологија, он гласи:

Оспособљеност васпитача за примену информационих система у предшколској

установи.

6.2.Проблем истраживања
Да би се подстакао развој информационих технологија у правом смеру у вртићима

потребно је да постоји интересовање васпитно-образовних установа за употребу оваквих

система. Потребно је спровести истраживања у вртићима, односно испитати да ли

васпитачи сматрају да им је овакво вођење документације потребно, а потом и каква су

њихова размишљања о оваквом приступу информацијама, стога постављамо проблем

истраживања:

- Да ли је потенцијал за примену информационих система у предшколској установи

препознат од стране васпитача?
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6.3.Циљ истраживања
Према постављеном предмету и проблему истраживања, одређен је и циљ.

Основни циљ је да се испита како тече процес примене информационих система у

предшколским установама, конкретно у вртићима. Из овога следе конкретизовани задаци:

1. Испитати да ли у предшколској установи постоји потреба за увођење

информационих система за евиденцију документације подацима.

2. Испитати да ли васпитачи имају потребу за додатну едукацију у погледу употребе

нових образовних технологија.

3. Испитати да ли васпитачи показују заинтересованост за увођење оваквих

информационих система у вртиће.

4. Испитати какве би бенефите за децу имало увођење информационих система у

предшколске установе.

5. Испитати да ли увођењем информационих система у предшколске установе подиже

квалитет свих сегмената васпитно образовног рада.

6. Испитати да ли се најоптималнији развој предшколске деце постиже

комбиновањем традиционалног и модерног приступа у учењу.

7. Испитати да ли васпитачи умеју да користе компјутер за припрему материјала

намењен деци.
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6.4.Хипотезе истраживања
Општа хипотеза:

Х0: Васпитачи у колективима нису у довољној мери упознати са информационим

технологијама, као ни могућом употребом података о деци на овај начин. Поред овога,

васпитачи не улажу много труда у увођење оваквих система у предшколске установе.

Посебне хипотезе:

Х1. Претпоставља се да васпитачи немају потребу за увођење информационих система

и употребом података о деци на овај начин, због недовољне едукације за овакав приступ

подацима.

Х2. Претпоставља се да васпитачи имају потребу за додатну едукацију у погледу

употребе образовних технологија.

Х3. Претпоставља се да, поред тога што нису довољно упознати са оваквим системима,

васпитачи у предшколским установама немају интересовање, као ни довољну обученост

за рад на рачунарима.

Х4. Претпоставља се да би увођење информационих система у предшколске установе

утицало позитивно на све области дечијег развоја.

Х5. Претпоставља се да би увођењем информационих система у предшколске установе

утицало на подизање квалитета свих сегмената васпитно образовног рада.

Х6. Претпоставља се да би најоптималнији развој предшколске деце постигао

комбиновањем традиционалног и модерног приступа

Х7. Претпоставља се да васпитачи умеју да корсите компјутер за припрему материјала

намењен деци.
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6.5.Варијабле истраживања
Зависну варијаблу у нашем истраживању представљају системи у оквиру којих се

подаци употребљавају, док независну варијаблу представљају предшколске установе, у

овом случају вртићи.

6.6.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.

6.7. Узорак истраживања
Истраживање је обављено у предшколској установи „Вера Гуцуња“ Сомбор, као и

у коликој су мери васпитачи едуковани за употребу образовних технологија. Укупан

узорак је чинило 70 васпитача предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор. Време

спроведеног истраживања је април - мај 2022. године
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7.ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА

Дистрибуција испитаника према увођењу инфромационих система за евиденцију

документације подацима

Табела 1. Увођење информационих система за евиденцију документације подацима

Увођење информационих система за евиденцију
документације подацима

Број испитаника %

а) У великој мери 7 10 %
б) У мањој мери 35 50%

в) Никако 28 40%
Укупно 70 100 %

Највећи број испитаника 50% (35) се слаже да се у мањој мери уводе информациони

системи за евиденцију документације подацима, 40% (28) да се никако не уводе и 10%

(7) да се у поптуности уводе информациони системи за евиденцију документације

подацима

Дистрибуција испитаника о заступљеношћу ИКТ-а предшколским установама

Табела 2. Заступљеност ИКТ-а у предшколским установама

Заступљеност ИКТ-а у предшколским установама Број испитаника %

а) Никако 6 8,9 %
б) У великој мери 39 55,5%

в) У мањој мери 25 35,6%
Укупно 70 100 %

Највећи број испитаника 55,5% (39) се слаже да у великој мери треба да буде заступљен

ИКТ у предшколским установама, 35,6% (25) у мањој мери, а 8,9% (6) никако.
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Дистрибуција испитаника према додатној едукацији у погледу употребе образовних

технологија

Табела 3. Додатна едукација у погледу употребе образовних технологија

Додатна едукација у погледу употребе образовних
технологија

Број испитаника %

а) ДА 63 90 %
б) НЕ 7 10%

Укупно 70 100 %

Највећи број испитаника 90% (63) се слаже за додатном едукацијом у погледу употребе

образовних технологија, док 10% (7) се не слаже.

Дистрибуција испитаника према користи за децу употребом ИКТ у предшколским

установама

Табела 4. Користи за децу од употребе ИКТ

Користи за децу од употребе ИКТ Број испитаника %
а) Позитивне 49 70 %
б) Негативне 21 30%

Укупно 70 100 %

Највећи број испитаника 70% (49) сматра да коришћењем ИКТ у предшколским

установама може бити само корист за децу, а 30% (21) сматра да не.
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Дистрибуција испитаника према увођењу информационих система у предшколске

установе у циљу подизања квалитета свих сегмената васпитно образовног рада

Табела 5. Подизање квалитета свих сегмената васпитно образовног рада употребом ИКТ

Подизање квалитета свих сегмената васпитно
образовног рада употребом ИКТ

Број испитаника %

а) Позитивне 39 55,8%
б) Негативне 31 44,2%

Укупно 70 100 %

Највећи број испитаника 55,8% (39) сматра да коришћењем ИКТ у предшколским

установама подиже квалитет свих сегемената васпитно образовног рада, а 44,2% (31)

сматра да не.

Дистрибуција испитаника према комбиновању традиционалног и модерног

приступа учења код деце предшколског узраста

Табела 6. Комбиновање традиционалног и модерног приступа учења код деце
предшколског узраста

Комбиновање традиционално и модерног
приступа учења код деце предшколског узраста

Број испитаника %

а) Позитивне 30 42,8 %
б) Негативне 40 57,2 %

Укупно 70 100%

Највећи број испитаника 57,2% (40) сматра да коришћење традиционалних средстава

успешнија код учења деце него комбинација са модерним приступом, док 42,8 (30)

сматра да не.
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Дистрибуција испитаника према коришћењу компјутера за припрему материјала

намењен деци

Табела 7. Коришћење компјутера од стране васпитача за припрему материјала намењен
деци

Коришћење компјутера од стране васпитача за
припрему материјала намењен деци

Број испитаника %

а) Никако 39 55,5 %
б) У великој мери 6 8,9 %

в) У мањој мери 25 35,6 %
г) Укупно 70 100 %

Највећи број испитаника 55,5% (39) не користи компјутер у припремне сврхе, 35,6% (25)

у мањој мери, а 8,9% (6) никако.
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7.1.Дискусија
Из приложених статистичких података се види да велики број васпитача (ако се

узме у обзир даје 50% испитника означило опцију да се слажу у мањој мери са тврдњом, и

10% испитаника је означило опцију потпуног слагања са тврдњом) за увођење

информационих система за евиденцију документације подацима. Ово указује да васпитачи

корачају у циљу усавршавања својих компетенција у раду са децом предшколског узраста

иако има и оних који још увек нису овладали информационим средствима и технологијом

(40%), а због својих година и страха у овом случају и инису у набољој позицији. Из

наведеног се може закључити да да понегде године имају оређену улогу јер васпитачи

себе сматрају старима за учење нових технологија. С тим у вези можемо рећи да је

хипотеза 1 која је гласила: Испитати да ли у конкретној предшколској установи постоји

потреба за увођење информационих система за евиденцију документације подацима –

потврђена.

Ипак, свакако да скоро сви испитаници (90%) су одговорили да имају потребу за

додатном едукацијом у погледу употребе нових образовних технологија. 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 образовних технологија-

потврђена

Више од половине васпитача (55,5%) показују велику заинтересованост за увођење

нових образовних технологија. 35,6% у мањој мери показују заинтересованост, док 8,9%

не показују ниакву заинтересованост за увођење нових образовних технологија. Ово

указује да васпитачи још нису у великој мери спремни за увођење нових технологија у

предшколске установе, 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 васпитачи показују заинтересованост за увођење

оваквих информационих система у вртиће- потврђена.
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70% испитаника су одговорили да увођење информационих система у предшколске

установе може бити само корист за децу. Тек 30% васпитача је одговорило да деца не могу

имати никакву корист од увођења информационих система у предшколске установе. Када

узмемо у обзир ове резултате можемо рећи да следећа хипотеза која је гласила: Испитати

какве би бенефите за децу имало увођење информационих система у предшколске

установе- потврђена.

Половина испитаника (55,8%) сматра да увођењем ИКТ у предшколским

установама може подићи квалитет свих сегемената васпитно образовног рада, а (44,2%)

сматра да не. Ово указује да се васпитачи нису адекватно упознали са новим

технологијама и њеном применом у васпитно образовном раду предшколских установа.

Када узмемо у обзир ове резултате можемо рећи да следећа хипотеза која је гласила:

Испитати да ли увођењем информационих система у предшколске установе подиже

квалитет свих сегмената васпитно образовног рада-потврђена.

Највећи број испитаника 57,2% (40) сматра да коришћење традиционалних

средстава успешнија код учења деце него комбинација са модерним приступом, док

42,8 (30) сматра да не. Ово указује да васпитачи нису подједнако компетентни за примену

свих ИКТ средстава, као и на то да су традиционална средства и даље доминатнија у

односу на продукте саврмене технологије. Када узмемо у обзир ове резултате можемо

рећи да следећа хипотеза која је гласила: Предпоставља се да би најоптималнији развој

предшколске деце постигао комбиновањем традиционалног и модерног приступа-није

потврђена.

Из приложених статистичких података се види да више од половине васпитача

55,5% (39) не користе компјутер у припремне сврхе, 35,6% (25) у мањој мери, а 8,9% (6)

никако. Ово указује да васпитачи корачају у циљу усавршавања својих компетенција у раду

са децом предшколског узраста иако има и оних који још увек нису овладали информационим

средствима и технологијом, а због својих година сада и нису у најбољој позицији. Из овога

такође се може закључити да понегде године имају одређену улогу јер васпитачи себе

сматрају старима за учење нових технологија. С тим у вези можемо рећи да следећа хипотеза

која је гласила: Испитати да ли васпитачи умеју да корсите компјутер за припрему

материјала намењен деци-није потврђена.
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Можемо закључити да већина васпитача има позитивну унутрашњу и спољашњу

мотивацију за стицање нових знања о примени нових технологија у васпитно

образовном раду, ИКТ у васпитно образовном раду. Тиме су јасно показали своју

мотивисаност да користе ИКТ у васпитно-образовном раду и потребу за бољим

опремањем вртића ИТ.
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ЗАКЉУЧАК
Из спроведеног истраживања видимо да су традиционална средства и даље

заступљена у васпитно-образовном раду предшколске установе „Вера Гуцуња“ Сомбор

у односу на продукте савремене технологије. Такође уочено је да се васпитно-

образовни процес иновира употребом нових технологија представља неповољне услове

у институцији и неадекватна обука која се нуди васпитачима. Дакле, као што је већ

речено, усавршавањем васпитача у области примене нове технологије 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 технолошком описмењавању у току самих студија,

путем предмета и дисциплина из ИТ области. Увођење нове технологије у предшколским

установама је неопходна, неминовна у интересу детета, професије васпитача и читавог

образовног система.

У данашње време није могуће живети без рачунара ,рачунари немају алтернативе,а

ми морамо ићи у корак са временом. Деца требају да упознају рачунар у најранијем добу.

Треба им омогућити разне активности као што је цртање, бојање, играње игрица и учење

уз разне едукативне софтнере. Контролу свега треба да врше одрасли,јер ако се нешто

користи исправно,онда од тога постоји корист.

Резултати спроведеног истраживања могу послужити као важан оријентир за

планирање примене нових технологија у систему предшколског васпитања и образовања

код нас. Васпитачи би требали смелије да крену у истраживање самог процеса примене

информационе технологије у васпитно-образовном раду предшколске деце.

Развијене земље имају доста искуства у овом погледу и из њихових искустава

можемо доста тога да научимо. Значајно је поставити добре темеље и утврдити основне

путоказе на овом путу.
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Информатичко описмењавање постаје једнако важно као и општа писменост.

Оспособити и стручно усавршити васпитаче,припремити их за процес доживотног

учења,праћење трендова и честих промена у информационим комуникационим

технологијамапредставља неизоставни процес који се не може заобићи. Увођење

информационе технологије у предшколски васпитно-образовни систем одређује правац

развоја програма за стручно усавршавање васпитача у пракси.
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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 у предшколској установи у којој радите постоји потенцијал за увођење

информационих система за евиденцију документације подацима?

а) У великој мери

б) У мањој мери

в) Нимало

2. Да ли познајете рад на рачунару?

а) У великој мери

б) У мањој мери

в) Нимало

3. Да ли имате потребе за додатном едукацијом у погледу употребе образовних

технологија?

а) Да

б) Не
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4. Какве би бенефите за децу имало увођење информационих система у предшколске

установе?

а) Позитивне

б) Негативне

5. Да ли би увођењем информационих система у предшколске установе утицало на

подизање квалитета свих сегмената васпитно образовног рада?

а) Позитивне

б) Негативне

6. Да ли се најоптималнији развој предшколске деце постиже комбиновањем

традиционалног и модерног приступа?

а) Позитивне

б) Негативне

7. Да ли васпитачи користе компјутер за припрему материјала намењен деци?

а) Никако

б) У великој мери

б) У мањој мери

Хвала на сарадњи.
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