
 

Успешност остваривања програмских задатака предшколске установе зависи 

од усаглашеног деловања Установе и породице. Садржаји заједничког рада се граде 

на ономе што је урађено у породици, што треба да резултира квалитетним 

сарадничким односом васпитача и

породице.Један од облика сарадње је и 

Општи родитељски састанак

Дневни ред : 

Стручно предавање на тему Рачунар као играчка  у свету предшколског детета

            Дана 18.маја 2016.год. одржан је Општи родитељски састанак у вртићу 

Невен.Стручни сарадник и сарадник ,С.Миладиновић и Д.Живковић презентовале су 

родитељима стручну тему Рачунар као играчка  у свету предшколског детета

презентовање рада представљено је искуство у раду са децом ,родитељима и васп

из области информационо комуникационих

едукативног карактера ,а у вези са датом темом .

            С обзиром на актуелност теме и значај

родитељском састанку су присуствовали 

струковне школе за образовање васпитача .

           Општем родитељском састанку присуствовали с

који су након презентовања рада ,наставили  састанак са родитељима .
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