
 
Дана: 2. 10. 2020. 

 

Треће САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И МЕДИЈЕ ПОВОДОМ РЕАЛИЗОВАНЕ 
ДРУГЕ ФАЗЕ ИСТРАЖИВАЊА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  

„Утицај родитеља и васпитача на формирање толеранције  
код деце предшколског узраста“ 

који је одобрио Покрајински секретаријат за високо образовање и 
научноистраживачку делатност 

 

У периоду од 10. до 30. септембра 2020. године реализован је други део пројекта који 
се односи на акционо-опсервационо истраживање, односно примену скупа различитих 
активности и игара у оквиру радионица „Учимо децу толеранцији“.  Активности су биле 
усмерене на подучавање деце предшколског узраста да прихватају разлике и различитост и 
уважавају туђа мишљења, с циљем боље интеграције у групу вршњака и успостављања 
добрих односа са другима у социјалном окружењу, уз промовисање толеранције као 
вредности, а све у складу са узрасним и развојним карактеристикама деце.  

Упориште за наше радионице и активности је у истраживању Светског удружења васпитача 
у раном детињству (AMEI-WAECE) које је објавио UNICEF, а ми смо га примениле у 
модификованој и адаптираној верзији – истичу др Јелена Мићевић Карановић, ауторка и 
руководилац пројекта и др Миланка Маљковић, чланица истраживачког тима. 

 

Слика 1: Ланац пријатељства, групни рад деце - старија јаслена узрасна група 

 



Активности су се одвијале у оквиру редовних дечјих активности у Предшколској установи 
„Драгољуб Удицки“ у Кикинди, а укупно је учествовало 152 предшколске деце.  

Тим истраживача-реализатора активности чине васпитачи: Миланка Тутић, вртић 
„Колибри“; Оливера Ивановић, вртић „Колибри“; Сања Коњик, вртић „Колибри“; Сандра 
Бањац, вртић „Колибри“; Милана Демић, вртић „Колибри“; Драгана Лејић, вртић 
„Колибри“; Мирослава Трифунац, вртић, „Бамби“; Зоран Француски, вртић „Мики“; 
Драгослав Танацков, вртић „Мики“ и Бранка Врцељ, вртић „Мики“. 

Теме за активност биле су: 

1. Уочавамо и вреднујемо разлике унутар  породице. 
2. Сликовница – предложак за обраду теме о толеранцији. 
3. Међународни дан толеранције. 
4. Сарадничким учењем до успеха.  
5. Разговор на задату тему – нема глупих питања. 
6. Свако има право на своје мишљење, чак и ако се други с њим не слажу. 
7. Улице и тргови без физичких препрека. 
8. Нови у вртићу – превазилажење страхова и несигурности. 
9. Различити, али слични.   
10. Дај да ти помогнем. 

 
Слика 2: Дај да ти помогнем, цртеж детета из припремно-предшколске узрасне групе деце 

 

Ток реализацијe активности – васпитачи су након одабира теме реализовали радионице, 
активно записивали своје утиске о дечјим активностима и њиховој спремности за 
укључивање у саму активност, те водили белешке о дечјој упућености у сам појам 
толеранције. Васпитачи су евидентирали дечје исказе, запажања, питања, одговоре, 
предлоге, иницијативе, компарације, анализирали ликовне радове и у посебном обрасцу 
износили  личне утиске о реализованој активности као и мишљења о нивоу упућености деце 
у појам толеранције.  

Реализовани циљеви активности у складу су са постављеним темама и односе се на: 
 Стварање ситуације за самостално обављање практичних активности деце. 
 Развој сопственог мишљења као и толеранције за прихватање туђег мишљења. 
 Развој дечје толеранције и међусобног прихватања у групи. 



 Развој толеранције и емпатије према деци са сметњама у развоју као и значај 
превазилажења физичких препрека у граду, објектима, улицама. 

 Приближавање појма толеранције деци на јасленом узрасту. 
 Развој схватања да свако има право на своје мишљење али да га не треба наметати 

другима на силу. 
 Прихватање туђег права на мишљење, развој способности учествовања у 

конструктивној дискусији. 
 Објективније постављање у социјалним односима – да дете постане осетљивије и 

увиђавније према ставовима других и да схвати да се њихова мишљења, понашања и 
интереси разликују. 

 Подстицање међусобног прихватања у групи и развијање свести код деце о потреби 
помагања другима. 

 

 
Слика 3: Сарадничким учењем до успеха, групни рад припремно-предшколске узрасне групе деце 

 
 

др Јелена Мићевић Карановић, ауторка и руководилац пројекта  
др Миланка Маљковић, проф. струк. студија 

др Ангела Месарош Живков, директорица Школе 
 


