ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА ЗА ОДБРАНУ

Веће одсека специјалистичких студија Високе школе струковних студија за
васпитаче у Шапцу, на својој седници од 27. 4. 2018. године, одобрило је тему „Ставови
васпитача и мишљења деце о летовању”, Вање Милијановић, имeновало др Саву
Максимовића за ментора, и такође, именовало је Комисију за оцену и јавну одбрану
специјалистичког рада – смер физичко васпитање.

Комисија је именована у следећем саставу:
Др Сава Максимовић, професор струковних студија за ужу област Физичка
култура и педагошке науке (предмети: Ритмика и плес, Физичко васпитање –
активности у природи, Методика физичког васпитања I, Методика физичког васпитања II,
Антропомоторика предшколског детета, Физичко оспособљавање предшколског детета,
Дечји развој кроз игру и Дечје изражавање покретом уз музику), ментор;
Др Анђелка Лазић, професор струковних студија за ужу област Филолошке
науке-језик и књижевност (предмети: Савремени српски језик, Сценска уметност,
Методика развоја говора I, Драмска радионица у вртићу), председник/члан;

Др Љиљана Станков, професор струковних студија за ужу област Педагогија
(предмети: Методологија педагошких истраживања, Методика васпитно-образовног рада
II, Методика упознавања околине II, Предшколско дете у природној и друштвеној
средини, Истраживачки студијски рад), председник/члан.

Преглед специјалистичког рада:
Специјалистички рад има 53 странице. Од тога 50 страница односи се на основни
текст, једна страница садржаја и две литературе (17 библиографских јединица). Рад
садржи 25 табела и 25 графикона, који употпуњују садржај реализованог експеримента.
На две странице увода кандидат говори о томе да се приликом одлска на летовање
пред васпитаче поставља веома одговоран и тежак задатак. Наводи се да се садржај
летовања мора добро и у складу са дечјим потебама и жељама припремити. Дете проводи
доста времена у вртићу, али на летовању васпитач ће упознати и нешто ново код детета.
Оптимално време трајања дечјег летовања узимајући у обзир узраста је шест до седам
дана. Одлазак на летовање са вртићем значајан је за свако дете и његове родитеље. Дете се
приликом одвајања осећа велико и одрасло, и да може много тога да уради. Стиче
самопоуздање и одговорност да брине о себи и другима. За време боравка деца се боље

упознају са другом децом и свим присутним васпитачима. Онај васпитач који је спреман
да одведе децу на летовање одраз је његовог професионализма и доказ да он схвата да је
то у најбољем интересу детета.
Предмет истраживања: предмет рада јесте летовање као организациони облик
рада у предшколском физичком васпитању.
Циљ истраживања: циљ рада јесте утврдити ставове васпитача и мишљења деце о
летовању.
У складу са предметом и циљем истраживања дефинисани су следећи задаци:
1. Испитати ставове свих запослених васпитача о летовању;
2. Испитати мишљења деце о летовању.
Узорак испитаника – узорак испитаника сачињава 45-оро васпитача из
Предшколске установе “Уб” и 25-оро деце једне предшколске групе.У тренутку боравка
на летовању деца су имала 6 година. Испитани васпитачи су мушког и женског пола.
Узорак мерних инструмената:
За потребе истраживања конструисана су два упитника.
1. Упитник који садржи ставове васпитача о летовању (15 питања, тврдње од 1 до
5);
2. Упитник који садржи мишљења деце о летовању (10 питања, тврдње од 1 до 3).

Опис инструмената и техника мерења – у истраживању је коришћена техника
анкетирања, а инструмент упитник за васпитаче и децу. Упитник је анонимани састоји се
од 15 питања за васпитаче (скала од 1 до 5) и десет питања за предшколску децу (скала од
1 до 3).
Методе – у раду доминира емпиријско – трансверзална метода истраживања.
Начин обраде података – после прикупљања података они су систематизовани и
обрађени кроз фреквенцију појаве и процентни рачун. Ради бољег увида, резултати су
приказани табеларно и графички, уз текстуални опис.
Теоријски приступ проблему и дефинисање основних појмова кандидат је
обрадио кроз следеће поглавље „Летовање“, „Заштита од сунца и лична хигијена“,
„Центри дечјих летовања“, „Шетња“, „Излети“, „Одвајање од родитеља“.
Хипотезе истраживања – на основу циља и задатака истраживања, формулисана је
следећа хипотеза:
“Може се претпоставити да ће већина васпитача имати позитиван став о летовању,
као и да ће већина деце имати позитивно мишљење о летовању“.

Интерпретација и анализа резултата:
„Деца воле одлазак на летовање са васпитачем“ – резултати показују да се 25
васпитача (55,6%) у потпуности слаже са овом тврдњом, 10 васпитача (22,2%) се слаже,
седам васпитача (15,6%) је неодлучно, док се три васпитача (6,6%) не слаже.
„Да ли је важно да васпитно – образовни рад буде заступљен на летовању“ –
подаци добијени истраживањем указују да се 22 васпитача (48,8%) у потпуности слаже. Са
овом трдњом се слаже 12 васпитача (26,7%). Њих 11 (24,5%) није одлучно. Велики број
васпитача (75,5%) сматра да је корисна и важна заступљеност васпитно – образовног рада
током боравка на летовању.
„Да ли је неопходно да васпитач прође кроз обуку пливања и прве помоћи ради
безбедности деце“ – у потпуности се слаже 10 васпитача (22,5%), а слаже се 16 васпитача
(35,5%). Четири васпитача (8,8%) је неодлучно по овом питању. Са овом тврдњом се не
слаже 15 васпитача (33,2%). Процес обуке иде у прилог васпитачима
„Сматрате ли да деца на летовању „одрасту“ – ставови по овом питању су
разнолики. Три васпитача (6,7%) су одговорила да се не уопште не слажу са овом
тврдњом. Шест васпитача (13,3%) се не слаже. Неодлучно је пет васпитача (11,1%). Њих
11 (24,5%) се слаже, а 20 васпитача (40,4%) у потпуности се слаже поводом ове
констатације. Више од половине сматра да деца током боравка на летовању одрасту, мада
има и оних са другачијим виђењем. Деца су свакако самосталнија на летовању, него код
куће или у вртићу.
„Да ли родитељи треба да буду упознати са самом органиазцијом летовања“ – у
потпуности се слаже готово половина васпитача 22 (48,9%). Слаже се 15 васпитача
(33,3%). Осам васпитача (12,8%) је неодлучно Родитељи би требали да буду упознати са
организацијом летовања. На тај начин биће упознати са садржајима које ће деца пратити.
„Летовање је неопходно организовати као облик рада у ПУ“ – по 17 васпитача
(37,8%) се у потпуности слаже и слаже са овом тврдњом. Седам васпитача (15,6%) је
неодлучно, док се четири васпитача (8,8%) не слаже.Летовање ако облик рада би требало
да буде заступљено у свим Предшкослким установама. Неки васпитачи имају друго
мишљење, вероватно то сматају великом одговорношћу и обавезом.
„Да ли је значајно да се деци омогући простор за игру и активан одмор“ – сви
васпитачи сагласни су са овом тврдњом. Потпуно се слаже 35 васпитача (77,8%), док се 10
њих (22,2%) слаже.
„Да ли је битно обавестити децу о режиму дана током боравка на летовању“ – са
овом тврдњом потпуно се слаже се 23 васпитача (51,1%), од укупног броја 15 се слаже
(33,3%), док је седам васпитача (15,6%) неодлучно. Васпитачи сматрају да деца треба да
буде обавештена о дневно режиму. На тај начин деца знају када шта следи у току дана.

„На летовању способности васпитача долазе до пуног изражаја“ – овде су одговори
разнолики. У потпуности се слаже 13 васпитача (29%). Са овим ставом се слаже 11
васпитача (24,5%). По шест васпитача (13,3%) је неодлучно и уопште се не слаже. Девет
васпитача (19,9%) се не слаже са овом тврдњом.
„У току боравка на летовању да ли би требало да организујете одласке на краће
излете у околини“ – 18 васпитача (40%) потпуно се слаже. Са овим ставом слаже се 15
васпитача (33,3%). Четири васпитача (8,8%) је неодлучно, док се осам васпитача (17,8%)
не слаже са овом тврдњом. Током боравка н алетовању пожељно је организовати краће
излете у близини. Деца на тим излетима могу усвојити нова сазнања и проширити
искуства.
„Утицаји васпитача на децу на летовању је далеко већи него у вртићу“ – у
потпуности се слаже 21 васпитача (46,7%). Са овом тврдњом слаже се 24 васпитача
(53,3%). Сви испитани васпитачи сложили су се са овом тврдњом.
„Сунце и вода као природни фактори имају изразито позитиван утицај на децу“ –
са овом тврдњом потпуно се слаже 31 васпитач (68,9%), док се 14 васпитача (31,1%) слаже
са изнетом тврдњом.
„Летовање деца доживљавају са великом радошћу“ – са овом тврдњом потпуно се
слаже 34 васпитача (75,6%), док се 11 васпитача (24,4%) слаже са овом тврдњом.
„Поред физичке активности на летовању се могу организовати и други облици
активности, рекреације и забаве“ – у потпуности се слаже 23 васпитача (51,1%), слаже се
19 васпитача (42,2%), док су три васпитача (6,7%) неодлучна.
„Васпитачи воле одлазак на летовање са децом“ – у потпуности се слаже 19
васпитача (42,2%). Са овом тврдњом слаже се 12 васпитача (26,7%). Неодлучно је осам
васпитача (17,8), док се шест васпитача (13,3%) не слаже са овом тврдњом.

„Волиш ли да идеш са другарима и васпитачима на летовање“ – са овом тврдњом
слаже се 15 деце (60%), неодлучно је шесторо деце (24%), док се четворо деце (16%) не
слаже.
„На летовању ми је забавно и интересантно“ – са овом тврдњом слаже се 13 деце
(52%), неодлучно је четворо деце (16%), док се осморо деце (32%) не слаже.

„Понекад си тужан на летовању“ – 13 деце се слаже (52%), по шесторо деце (24%)
је неодлучно и не слаже се.
„Волиш ли да се купаш у базену са другарима и васпитачима“ – слаже се 12 деце
(48%), неодлучно је 11 деце (44%), док се двоје деце (8%) не слаже.

„Волим летовање зато што упознајем другаре из других градова и вртића“ –
са овом тврдњом слаже се 17 деце (68%), неодлучно је троје деце (12%), док се петоро
деце (20%) не слаже са овом тврдњом.
„Волим када идемо у заједничке шетње - излете “ – слаже се 17 деце (68%),
неодлучно је шесторо деце (24%), а двоје деце (8%) не слаже.
„Ујутру пре доручка волим када радимо вежбе сви заједно“ – са овом тврдњом
слаже се 14 деце (56%), неодлучно је четворо деце (16%), док се седморо деце (28%) не
слаже.
„Волиш ли вечерње забаве, маскенбал, журке, такмичарске игре“ – 23 деце (92%)
се слаже, а двоје деце (8%) не слаже са овом тврдњом.
„Волиш ли када се васпитач игра са вама на летовању“ – са овом тврдњом слаже се
21 дете (84%), једно дете (4%) је неодлучно, док се троје деце (12%) не слаже.
„Да ли би опет ишао на летовање“ – 16 деце (64%) слаже се са овом тврдњом,
четворо деце (16%) је неодлучно, док се петоро деце (20%) не слаже.

Закључак:
На основу добијених резултата и анализе истих, може се са великом дозом
сигурности констатовати, да је хипотеза: “Може се претпоставити да ће већина васпитача
имати позитиван став о летовању, као и да ће већина деце имати позитивно мишљење о
летовању”, потврђена.
Може се закључити да деца имају позитивно мишљење о летовању, као и да
васпитачи иамју позитивне ставове о летовању. На летовању се васпитачи и деца још
више зближе и сваки нови одлазак је ново искуство како за децу, тако и за
васпитача.Најважније од свега је позитиван утицај летовања на децу што родитељи
схватају, а васпитачи реализују.

Предлог:
На основу укупне оцене специјалистичког рада, односно увида у резултате
истраживања, начина како су ти резултати интерпретирани, као и практичну
применљивост, стручне зрелости кандидата, Комисија за оцену и јавну одбрану
специјалистичког рада – смер физичко васпитање Вање Милијановић, под насловом
Ставови васпитача и мишљења деце о летовању, једногласно се сложила да се рад
одобри кандидату за одбрану.

У Шапцу, 1. јули 2018. године

Комисија:

.........................................................................
Др Сава Максимовић, ментор

........................................................................
Др Анђелка Лазић, председник/члан

.........................................................................
Др Љиљана Станков, председник/члан

