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По што ва ни ро ди те љи, вас пи та чи, на став ни ци и при ја те љи де це, при-
руч ник Кру го ви при ја тељ ства, ко ји се на ла зи пред ва ма, пред ста вља скуп 
ис ку ста ва сте че них у не по сред ном ра ду с де цом у Пред школ ској уста но ви 
Деч ја ра дост у Пан че ву, а на стао је то ком раз ра ђи ва ња про јек та По ро ди ца 
и при ја те љи су ва жан део жи во та сва ког де те та. Овај пројекат педагог 
Мара Шаин представила је у школској 2007/2008. години Стручном већу 
васпитача. Анализа садржаја пројекта указала је на његову актуелност у 
данашње време отуђености у готово свим сферама друштвеног живота – у 
породици, међу рођацима и пријатељима – као и на недостатак посебног 
приручника који би се бавио овом темом.

У разраду се укључио стручни тим, који су чинили директор, ва спитачи, 
сарадници, родитељи и пријатељи вртића, заинтересовани да учине корак 
више од уобичајене сарадње и реализују пројекат у непо средном раду с 
децом. Тако је при руч ник Кру го ви при ја тељ ства на стао у нај те шњој са-
рад њи и ин   тер ак ци ји на ре ла ци ја ма:

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

  Л
окална заједница 

школа/вртић
дете

наставник
вршњаци

комшилук
дете

вршњаци

породица 
дете 

родитељ

црква 
дете 

одрасли

ДЕТЕ

УВОД1
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При руч ник го во ри о де те ту, о ње го вом ме сту у кру гу уже и ши ре по-
ро ди це и при ја те ља и на ме њен је вас пи та чи ма, ро ди те љи ма, као и свим 
осо ба ма ко је су за ин те ре со ва не да уче ству ју у ње го вом раз во ју и ства ра њу 
пред у сло ва за срећ ни је де тињ ство. 

За де те је од су штин ске ва жно сти са зна ње да не где без у слов но при-
па да, да то ком го ди на ко је до ла зе увек мо же с ра до шћу да се вра ти у 
то пло по ро дич но гне здо, у ко јем је окру же но бри гом, па жњом и љу ба вљу.

Наш циљ је био да кон крет ним ак тив но стима, у окви ру два на ест те-
мат ских це ли на, ука же мо на зна чај и вред ност не го ва ња со ци јал но-
емо ци о нал них ве за и од но са ме ђу чла но ви ма по ро ди це, ро ђа ци ма и 
при ја те љи ма.

Же ле ли смо да по др жи мо де цу у тра же њу од го во ра на пи та ња:
Шта јед ни дру ги ма зна чи мо?
Шта зна чи би ти за јед но?
Ка ко ква ли тет но би ти за јед но?
Пре ко за јед нич ких ак тив но сти по ку ша ли смо де ци да при бли жи мо 

уни вер зал не ка те го ри је и по мог не мо им да их ин те гри шу у свој си стем 
вред но сти.

По ста ви ли смо се би пи та ње:
Шта мо же мо учи ни ти да де ца по ста ну до бри љу ди, чвр сто по ве за ни 

с бли ским осо ба ма, ис пу ње ни са мо по у зда њем, сре ћом и за до вољ ством?
То ком ра да на про јек ту до ла зи ли смо до од го во ра.
По моћу овог при руч ни ка вас пи та чи, учи те љи, струч ни са рад ни ци и 

сви ко ји се про фе си о нал но ба ве де цом мо гу про на ћи кре а тив ни пут до 
де те та и оја ча ти сво је про фе си о нал не ком пе тен ци је, а ро ди те љи от кри-
ти но во за до вољ ство у по све ће ном ба вље њу својим де те том и осе ћа ти 
се бо ље у сво јој уло зи. 

Кон цеп ци ја при руч ни ка и ње гов са др жај су та кви да га успе шно мо-
гу ко ри сти ти и ани ма то ри деч јих кул тур них, ства ра лач ких, игров них 
и обра зов них ак тив но сти, сви они ко ји су спрем ни да под сти чу уло гу 
по ро ди це и при ја те ља као зна чај них чи ни ла ца у раз во ју и од ра ста њу 
сва ког де те та.

  Ауто ри
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У кругу 
нема 

скривених 
места, 

ћошкова...

Дете је 
централни круг               

Може бити 
велики, 
мали, 

једнако леп 
и савршен.

Границе се 
могу 

померати а да 
се не наруши 

склад.

У 
пријатељству 
се даје, добија 

и траје.

Пријатељство 
се негује.

Пријатељство 
се учи.

У животу је 
важно 
имати 

пријатеље.

Круг је 
савршен 

облик.

ЗАШТО КРУГОВИ ПРИЈАТЕЉСТВА



ЦИЉЕВИ КОЈИМА ТЕЖИМО

Проналазити начине 
на које ће се градити и 
неговати породичне, 

рођачке и пријатељске 
социо-емоционалне 

везе путем 
конкретних 
активности.

Подстицати развој 
социјалне 

интелигенције деце 
– способност да 

разумеју, саосећају 
и интерреагују 

с другима. 

Подржати  дете 
у кругу породице, 

рођака и пријатеља 
и омогућити му да 

прихвати своју  
аутентичност. 

Учити децу да 
интерреагују 

хармонично и на 
тај начин 

инвестирају у 
здраве односе, 

добру вољу, 
добронамерност.

Доприносити чвршћој 
повезаности међу 

децом, као и између 
деце и одраслих, 

и развијати сигурност, 
самопоуздање 

и самопоштовање.

Чинити све да дете 
има срећан живот, 

пун оптимизма, 
љубави и радости.

Неговати богатство 
породичних, 

рођачких 
и пријатељских 

вредности, социо-
емоционалних веза, 
односа и блискости. Циљеви 

којима 
тежимо



ПОРОДИЧНЕ, ПРИЈАТЕЉСКЕ, 
ДРУШТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ, 

ВЕШТИНЕ И ВРЛИНЕ

Породичне, 
пријатељске, 

друштвене

Вредности

љубав

срећа

здравље

доброта

приврженост

брижљивост

поузданост

уважавање

разумевање

пријатељство

поштење

моралност

лепо понашање

......................

Вештине

комуникација

отвореност

толеранција

прихватање

решавање проблема

прилагодљивост

саосећање

одговорност

истрајност

сарадништво

самодисциплина

креативност

одлучивање

смисао за хумор

самопоуздање

..............................

Врлине

племенитост

благост

ведрина

гостољубивост

мудрост

стрпљење

упорност

радозналост

оптимизам

човекољубље

храброст

добронамерност

истинољубивост

.............................
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ТЕОРИЈА ЕКОЛОГИЈЕ 
ЉУДСКОГ РАЗВОЈА

Модел екологије људског 
развоја потврђује да се 

јединка развија у 
контактима с породицом, 
кућом, вртићем, школом, 
друштвеном заједницом. 
Свака од ових непрестано 

променљивих средина
и интеракција међу њима 

јесу кључ развоја.

СХВАТАЊА О ДЕТЕТУ
Дете има потребу да буде 
оно што јесте, да расте и 

развија се. Оно је активно, 
интерактивно, креативно, 

јединствено биће и  има свој 
темпо развоја и учења. Оно 
је социјално биће које има 
потребу да разуме себе и 

свет који га окружује.

За  раз ви ја ње про јек та По ро ди ца и при ја те љи су ва жан део жи во та 
сва ког де те та, са др жа ног у при руч ни ку Кру го ви при ја тељ ства,, би ла 
су нам ва жна сле де ћа по ла зи шта:

Теорија екологије људског развоја Јурија Бронфенбренера
 Схватања о детету као активном, интерактивном и креативном бићу 
Схватање игре као посебног облика учења
 Схватања о учењу као процесу изграђивања знања путем 
активних метода
Конвенција о правима детета 
 Циљеви и садржаји Општих основа програма предшколског 
васпи тања и образовања – посебно део који се односи на 
сарадњу с ро ди тељима и локалном заједницом.

ПОЛАЗИ ШТА ЗА ПЕДАГОШКИ РАД2
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СХВАТАЊА О ИГРИ
Игра је животна потреба детета.
Игра је целовита активност, која 
ангажује све способности детета 

– сензорне, социјалне, 
интелектуалне, физичке...

Игра има сопствену  мотивацију. 
Сврха игре је у њој самој, важна 
је сама делатност играња, а не 

њен резултат.
Игра је посебан облик учења.
Деца имају своје стратегије за 

укључивање у игру.

ОПШТЕ ОСНОВЕ 
ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА 

И ОБРАЗОВАЊА
Програм дефинише циљеве, 

задатке и садржаје који 
подстичу све аспекте развоја 
детета, као и могуће начине 

реализације. Део програма који 
говори о сарадњи предшколске 

установе с породицом и 
локалном заједницом чини 

једно од полазишта за  
стварање приручника 

Кругови пријатељства.

КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА 
ДЕТЕТА

Свако дете има право на 
породицу, детињство, право 
на дружење, право на игру, 

на забаву, на слободно 
време, образовање,

право да буде уважено,
да има свој избор и 

да буде аутономна личност 
која се учи својим правима, 

одговорностима и 
обавезама.

СХВАТАЊА О УЧЕЊУ
Учење је процес изграђивања, 

конструисања знања путем 
активних метода.

Дете има урођену мотивацију 
да учи и сазнаје.

Свако дете учи и развија се 
сопственим темпом.

Дете учи кад за то има лични 
разлог и кад оно што учи

за њега има значење.
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