
Весна Тинтар 

Психолог и васпитач 

Весна носи једно од најстаријих српских имена, које у старој словенској митологији 

представља богињу пролећа, весницу радости, среће, ведрине и раздраганости. Верује се 

да је стара богиња пролећа била чиста срца и широког осмеха, а њена имењакиња одувек 

је била радознала да открије како функционише свет и да разуме људску душу. 

Зато јој је, кад је била мала, омиљена занимација било читање небројених књига. 

Одрастајући у интеркултуралној средини, привлачили су је страни језици и упознавање 

различитих култура, другачијих обичаја. 

На студијама психологије на Филозофском факултету у Београду пронашла је 

неизмеран извор интересовања и инспирације, одговоре на многа питања, али и мноштво 

нових. Схватила је да жели да ради са децом и да ће се тај тренутак догодити. 

Живећи у различитим државама, путујући и учећи језике, открила је лепоту учења 

страних језика и значај игре и забаве у том процесу. Увидела је и неизмерну важност учења 

о обичајима и шареноликости културних садржаја које носе различити језици. Пожелела је 

да ту лакоћу учења језика подели са другима и почела је да учи децу енглески и српски. 

Имајући у виду психологију деце и модерне методе учења, са пуно љубави и стрпљења и 

данас помаже деци да савладају страни и завичајни језик. Користећи покрет, игру, топлину 

и благост, ужива у свом послу, чији се успех мери осмесима и жељом за учењем. 

Због своје радозналости према разумевању људске душе, бави се и психотерапијом 

и гешталт је психотерапеут у едукацији. Кроз рад са децом, увиђа важност емоционалног 

описмењавања и једна од мисија јој је да помогне деци да упознају своје емоције, да у току 

процеса образовања расту не само академски, него и као бића свесна себе и радознала да 

открију свет у коме су. 

Живи у Београду и ужива у дружењу са породицом и блиским пријатељима. Најшири 

осмех јој развуче њен син, десетогодишњи Филип. Воли плес, пролећно цвеће и дуге шетње 

са неодољивом пудлом Попи. И верује у чистоту срца, увек. 


