
 

 

 

 

Одржана радионица Еурека - у сусрет новогодишњим празницима – и ово је физичка 

активност! 

(у оквиру научноистраживачког пројекта Хеуристичке стратегије као креативни 

дизајн у високошколској настави и предмета Методика физичког васпитања 1) 

 

 

 

На Високој струковној васпитачкој и медицинској школи у Вршцу, 26.12.2022. год. 

студенткиње треће године на студијском програму Васпитач деце предшколског узраста: 

Јелена Јанковић, Милица Стоjковић, Милица Влајић, Тијана Мудрић, Николина Николић, Силвија 

Демше и Катарина Спасић учествовале су у раду хеуристичке радионице на тему: Еурека - у 

сусрет новогодишњим празницима – и ово је физичка активност! Рад студената је организован 

у мањим групама, део групе била је и предметна професорка Методике физичког васпитања 1 

др Наташа Стурза Милић, уједно и члан истраживачког тима на пројекту. 



Циљ радионице био је процесно решавање проблема (задатака) употребом хеуристика 

(Како доћи до еуреке: од прве идеје до „паљења лампице” – кроз четири фазе хеуристичког 

процеса: 1) планирање, 2) инкубација, 3) илуминација, 4) верификација). Студенткиње су 

постављене у ситуације (провокација) да осмишљавају разноврсна решења употребом 

хеуристичких креативних техника, од којих издавајамо: Можеш другачије и Олуја идеја. 

Хеуристичка радионица била је, уједно, и планирана пројектна активност у оквиру 

развојноистраживачког пројекта подржаног од Покрајинског секретаријата за високо 

образовање и научноистраживачку делатност Хеуристичке стратегије као креативни дизајн у 

високошколској настави. Покушали смо да, сарадњом и разменом знања и искустава стечених 

у оквиру предмета Методика физичког васпитања 1 извршимо процену (адекватне) употребе 

хеуристичких стратегија као креативног дизајна у високошколској настави; пронађемо идеје и 

адекватне поступке за осмишљавање нацрта разноврсних тема/пројекта погодних и 

инспиративних за рад са децом у вртићу; користимо обогаћени простор, разноврсна 

стандардизована и импровизована помоћна средства физичког васпитања и предмете у 

контексту „провокације“ на физичку активност, што у извесном смислу представља усмеравање 

и подстицање студената на моделовање према новим Основама програма Године узлета; 

осмишљавамо хеуристички креативни миље – окружење за  учење и игру кроз покрет; оснажимо 

дивергентну продукцију и продуктивност тимског рада студената, као једног од кључних начела 

ко-конструктивистичке оријентације; заокружимо добру атмосферу која је владала у току 

претходног семестра на предавањима из Методике физичког васпитања 1 и међусобно 

поделимо добро претпразично расположење.  

Приказане су неке од осмишљених тема у току радионице уз најзанимљивије 

фотографије са радионичарских активности: Новогодишњи бал са балонима; Поклони за Божић 

Бату и Деда Мраза; Зимски полигон; Ризико – прати отиске шака и стопала; Поскочи и реци 

ХОП!; Снежна вила и магични штапић; Јелка од коцака – зидај је, гађај је; Новогодишња јелка 

од књига – ношење, дизање и грађење.  

                                                                         

                                                                                                               др Наташа Стурза Милић,  

                 професорка Методике физичког васпитања и чланица истраживачког тима на пројекту 

 

 Напомена: дата је писмена сагласност свих присутних студенткиња за постављање продуката радионице 
и фотографија на портал пројекта Хеуристичке стратегије као креативни дизајн у високошколској 

настави – Vaspitačice (vaspitacice.rs) 

 

 

                                                                        

http://vaspitacice.rs/category/heuristicke-strategije-kao-kreativni-dizajn-u-visokoskolskoj-nastavi/
http://vaspitacice.rs/category/heuristicke-strategije-kao-kreativni-dizajn-u-visokoskolskoj-nastavi/


                 

                          

                    



                                                                                     

                             

                        



 

 

 

 

 



                              

 

 

 

                     

                                                                               

   

 



Новогодишња јелка као поклон – пажљиво зидана од књига/публикација објављених у оквиру 

Издавачке делатности Високе школе 

                             

                             

 

                   



 

 

 

 

 

 

 

                                                           


