
 

Пројектне активности 

У ПУ Ната Вељковић је 6.06.2016.год. одржан састанак представника ЦИП
удружења и директора Установе Весне Живковић са сарадницима а поводом договора о 
учешћу Установе у Пројекту Снажни од почетка 
 
 Пројекат Снажни од почетка -
рани развој, образовање и социјалну инклузију ромске деце предшколског узраста 
 
Пројекат реализује ЦИП – Центар за интерактивну педагогију и Образовно 
заједница Рома ,,Романипен”, у сарадњи са Програмом за рани развој Фондације за 
отворено друштво из Лондона и Фондацијом за отворено друштво, Србија.
  
Пројекат се реализује у периоду јануар 2016. 
Општи циљ пројекта је: Унапређење услова за развој, учење и социјалну инклузију 

деце узраста до седам година из ромских насеља на 5 локалитета (Крагујевац, 

Крушевац, Врање, Ваљево, Пирот).

За почетак 

 
 

 
 

Пројектне активности –Снажни од почетка 
 

је 6.06.2016.год. одржан састанак представника ЦИП
удружења и директора Установе Весне Живковић са сарадницима а поводом договора о 

Снажни од почетка - Дајмо им крила 

- Дајмо им крила - Подизање родитељских компетенција за 
рани развој, образовање и социјалну инклузију ромске деце предшколског узраста 

Центар за интерактивну педагогију и Образовно 
заједница Рома ,,Романипен”, у сарадњи са Програмом за рани развој Фондације за 
отворено друштво из Лондона и Фондацијом за отворено друштво, Србија. 

Пројекат се реализује у периоду јануар 2016. - децембар 2017. године.  
напређење услова за развој, учење и социјалну инклузију 

деце узраста до седам година из ромских насеља на 5 локалитета (Крагујевац, 

Крушевац, Врање, Ваљево, Пирот). 

За почетак –упознавање са планом рада 

 

 

 

 

Снажни од почетка  

је 6.06.2016.год. одржан састанак представника ЦИП-а ,ромског 
удружења и директора Установе Весне Живковић са сарадницима а поводом договора о 

Подизање родитељских компетенција за 
рани развој, образовање и социјалну инклузију ромске деце предшколског узраста . 

Центар за интерактивну педагогију и Образовно културна 
заједница Рома ,,Романипен”, у сарадњи са Програмом за рани развој Фондације за 

 

напређење услова за развој, учење и социјалну инклузију 

деце узраста до седам година из ромских насеља на 5 локалитета (Крагујевац, 

 



 
 
 
 
 Aтивности у предшколским установама
ЦИП Центар ће склопити уговор о сарадњи са сваком предшколском установом којим ће 
се дефинисати начин и садржај сарадње на реализацији пројекта, као и обавезе и 
одговорности обе стране .  
Активности у предшколским установама: 
Унапређивање стручних компетенција запослених у предшколским установама у циљу 
унапређивање квалитета и инклузивности васпитно
деци и породици:  
Корак по корак-квалитетном образовном праксом ка друштву зн
акредитован од стране ЗУОВ за 2014/15 и 2015/16 шк.г. 
Развијање компетенција за различите програме предшколског васпитања и образовања 
намењених деци раног узраста, дводневни семинар, акредитован од стране ЗУОВ за 
2014/15 и 2015/16 шк.г.  

 

 

  

Радна атмосфера 

тивности у предшколским установама-за почетак  
ЦИП Центар ће склопити уговор о сарадњи са сваком предшколском установом којим ће 
се дефинисати начин и садржај сарадње на реализацији пројекта, као и обавезе и 

ским установама:  
Унапређивање стручних компетенција запослених у предшколским установама у циљу 
унапређивање квалитета и инклузивности васпитно-образовног рада и пружања подршке 

квалитетном образовном праксом ка друштву знања, тродневни семинар, 
акредитован од стране ЗУОВ за 2014/15 и 2015/16 шк.г.  
Развијање компетенција за различите програме предшколског васпитања и образовања 
намењених деци раног узраста, дводневни семинар, акредитован од стране ЗУОВ за 

  

ЦИП Центар ће склопити уговор о сарадњи са сваком предшколском установом којим ће 
се дефинисати начин и садржај сарадње на реализацији пројекта, као и обавезе и 

Унапређивање стручних компетенција запослених у предшколским установама у циљу 
образовног рада и пружања подршке 

ања, тродневни семинар, 

Развијање компетенција за различите програме предшколског васпитања и образовања 
намењених деци раног узраста, дводневни семинар, акредитован од стране ЗУОВ за 


