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Stručni skup Agencije za odgoj i obrazovanje u 

Dječjem vrtiću Bukovac 

U organizaciji Agencije za odgoj i 

obrazovanje i Dječjeg vrtića Bukovac, 4. ožujka 

2020. godine održan je stručni skup pod nazivom 

Kvalitetan kontekst za razvoj govora i ostvarivanje 

programa ranog učenja materinskoga i stranih jezika 

u dječjim vrtićima od najranije dobi na kojem su 

prezentirani teorijski okvir i primjeri dobre prakse u radu s djecom predškolske dobi. 

Voditeljica stručnog skupa ispred Agencije, mr. sc. Andreja Silić polaznike je toplo 

pozdravila i kratkim uvodnim izlaganjem 

predstavila raspored stručnog skupa i prezentere. 

Potom se okupljenima obratila i ravnateljica 

Dječjeg vrtića Bukovac Gordana Lukačić, prof. i 

pozvala ih da u stanci razgledaju novootvoreni 

objekt, Novi Bukovac, u kojem se stručni skup i 

održavao. Teorijski dio je osim Andreje Silić 

prezentirala Lana Bassi iz Dječjeg vrtića Frfi s 

temom Razvoj govora djece rane i predškolske dobi. 

Poslije kraće stanke uslijedili su primjeri dobre 

prakse koje su predstavili odgojitelji, stručni 

suradnici i ravnatelji dječjih vrtića Bukovac, Gajnice, 

Jarun, Različak, Srednjaci i Špansko iz Zagreba. Šest radionica na koje su se odgojitelji i 

stručni suradnici zapisali, ovisno o afinitetima, pripremili su odgojitelji iz navedenih 

dječjih vrtića. Na jednoj od radionica pokazano je 

kako uspješno napisati Program ranog učenja 

francuskoga jezika za djecu predškolske dobi pod 

vodstvom Loreane Selišek Butina, prof. savjetnik, 

vanjske suradnice AZOO-a za francuski jezik te 

Slađane Domladovac, prof., i Huguesa Denisota, 
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atašea za obrazovnu suradnju iz Instituta Français de 

Croatie. Iz DV Bukovac radionice su pripremile 

odgojiteljice Sanja Carević, Blaženka Videc i Lidija 

Lukač. Sve radionice su očekivano izazvale veliki 

interes, a da su bile uspješne potvrdilo se dinamičnim 

sudjelovanjem prijavljenih odgojitelja i stručnih suradnika. Prije zaključka skupa koji je 

priredila Andreja Silić, voditelji radionica ukratko su izvijestili o događanjima i 

raspravama na radionicama. Za kraj, tema i organizacija stručnog skupa ostavila je jako 

pozitivan dojam na sve sudionike.  

Mario Perus, mag. praesc. educ. 

 

 


