
 

          
 

АГЕНДА СТРУЧНПГ СКУПА 
 

Ппдршка ппрпдици: актуелни трендпви у развпју прпграма кућних ппсета ппрпдицама 
Нпви Сад, 14.5.2016. гпдине1 

 
ПРГАНИЗАТПР СКУПА: Центар за ппдршку ранпм развпју и ппрпдичним пднпсима „Хармпнија“ (испред Нпвпсадске мреже за децу) у сарадои 
са Филпзпфским факултетпм, Универзитета у Нпвпм Саду 
 

АГЕНДА СТРУЧНПГ СКУПА: 
 

ВРЕМЕ И 
РЕДПСЛЕД 
ИЗЛАГАОА 

 

ТЕМЕ 
 

ВРСТА АКТИВНПСТИ (пленарнп, 
секција, ппстер презентација...) 

 

ИМЕНА УЧЕСНИКА И 
ОИХПВЕ УЛПГЕ 

(увпдничар, предавач, 
мпдератпр, впдитељ 

секције/пкруглпг 
стпла/трибине...) 

 

9,30-10,00 Регистрација учесника 

ПЛЕНАРНИ ДЕО 

10,00-10,15 

Птвараое скупа- Ппздравна реч прганизатпра 

представник Деканата 
Филпзпфскпг факултета 
(Нпви Сад), Јелена 
Бранкпвић, Центар за 
ппдршку ранпм развпју и 
ппрпдичним пднпсима, 

                                                           
1
 Скуп је акредитпван кпд Завпда за унапређиваое пбразпваоа и васпитаоа, и пријављен Кпмпри спцијалне заштите 



Хармпнија, Нпви Сад 

10,15-11,00 Значај и ефекти прпграма кпји укључују кућне ппсете кап 
пблик ппдршке ппрпдици 

пленарнп предаваое предавач: прпф. др Ивана 
Михић 

Искуства развпја и примене прпграма кућних ппсета у ранпм развпју секција мпдератпр: Јелена 
Бранкпвић, «Центар за 

ппдршку ранпм развпју и 
ппрпдичним пднпсима, 

Хармпнија» 

11,00-11,20 Нпве улпге и пблици рада патрпнажне службе излагаое мр Светлана Младенпвић 
Јанкпвић, Градски завпд 
за јавнп здравље, 
Бепград 

11,20-11,40 Снажни пд ппчетка- пример прпграма кућних ппсета 
Рпмским ппрпдицама 

излагаое, пример праксе Снежана Малешев, 
Милена Михајлпвић, 
ЦИП-Центар за 
интерактивну педагпгију, 
Бепград 

11,40-12,00 Реализација прпграма кућних ппсета за ппдршку развпју 
рпдитељских улпга «Мали кпраци»- ппчетни изазпви 

излагаое, пример праксе Јелена Бранкпвић, 
психплпг,Јасмина 
Михоак, психплпг и 
бабица,«Центар за 
ппдршку ранпм развпју и 
ппрпдичним пднпсима, 
Хармпнија» 

12,00-12,30 Дискусија 
 

мпдератпр: Јелена 
Бранкпвић, «Центар за 
ппдршку ранпм развпју и 
ппрпдичним пднпсима, 
Хармпнија» 

12,30-13,00 Пауза 

Искуства развпја и примене прпграма кућних ппсета у предшкплскпм 
пбразпваоу 

секција мпдератпр:  Ивана 
Михић, Филпзпфски 
факултет, Нпви Сад 

13,00-13,20 Кућне ппсете ппрпдици кап нпвп искуствп у раду стручнпг 
сарадника психплпга у предшкплскпј устанпви (искуствп са 
прпјекта Вртићи без граница 2, ЦИП и УНИЦЕФ) 

излагаое, пример праксе Невена Стрижак, ПУ 
Чукарица, Бепград 

13,20-13,40 Селекција ппрпдица за прпграме кућних ппсета (искуствп излагаое, пример праксе Милица Маркпвић, ПУ 



са прпјекта Вртићи без граница 2, ЦИП и УНИЦЕФ) ЧУкарица, Бепград 

13,40-14,00 Пд вртића дп шкпле- кућне ппсете ппрпдици у припреми 
за пплазак у шкплу 

излагаое, пример праксе Плгица Стпјић,психплпг, 
Снежана 
Мирпсављевић,васпитач 
ДУ Дечја радпст, Ириг 

14,00-14,20 Путујући васпитач- васпитнп пбразпвни рад са дететпм са 
хрпничнпм бплешћу кпришћеоем кућних ппсета 

излагаое, пример праксе Наташа Лукић,психплпг 
Весна Гплуб, васпитач, ПУ 
Детиоствп, Жабаљ 

14,20-14,40 Какп кућне ппсете меоају слику п партнерству ппрпдице и 
вртића 

излагаое, анализа искустава из 
праксе 

Драгана Кпруга, ЦИП-
Центар за интерактивну 
педагпгију, Бепград 

14,40-15,00 Дискусија 
 

мпдератпр:  Ивана 
Михић, Филпзпфски 
факултет, Нпви Сад 

15,00-15,40 Пауза 

Искуства развпја и примене прпграма кућних ппсета- ресурси лпкалне 
заједнице 

секција мпдератпр: Јелена 
Бранкпвић, Центар за 

ппдршку ранпм развпју и 
ппрпдичним пднпсима 
«Хармпнија», Нпви Сад 

15,40-16,00 Ппрпдични сарадник- резултати примене услуге у пракси излагаое Даница Кппаоа, Никица 
Маринкпвић, ппрпдични 
сарадници, Устанпва за 
децу и младе «Дечје 
селп», Сремска Каменица 

16,00-16,20 Какп припремати и мптивисати ппрпдице кпје живе у 
нефпрмалним насељима за укључиваое деце у 
предшкплскп пбразпваое- ефекти прпграма кућних ппсета 

излагаое, пример праксе Милeнка Пбрадпвић, 
Центар за прпизвпдоу 
знаоа и вештина, Нпви 
Сад, Нпвпсадска мрежа за 
децу 

16,20-16,40 Прпграми кућних ппсета ппрпдицама кап ресурс лпкалне 
заједнице у ппдршци ппрпдици 

излагаое, анализа искустава из 
праксе 

Татјана Лазпр Пбрадпвић, 
Ппкрајински завпд за 
спцијалну заштиту, Нпви 
Сад, Нпвпсадска мрежа за 
децу 

16,40-17,00 Дискусија 
 

мпдератпр: Јелена 
Бранкпвић, Центар за 



ппдршку ранпм развпју и 
ппрпдичним пднпсима 
«Хармпнија», Нпви Сад 

17,00-17,10 Пауза 

17,10-17,30 Завршна дискусија и закључци скупа рад у пленуму мпдератпри: Ивана 
Михић, Филпзпфски 
факултет, Нпви Сад и 
Драгана Кпруга, ЦИП-
Центар за интерактивну 
педагпгију, Бепград 

17,30-18,00 Дефинисаое смерница за развпј и примену прпграма кућних ппсета 
пленум 

чланпви прпграмскпг 
пдбпра 

 


