Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за
високо образовање и научноистраживачку делатност
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4641 Ф: +381 21 456 044
psnauka@vojvodina.gov.rs

ОБРАЗАЦ ФАЗНОГ ИЗВЕШТАЈА
РАЗВОЈНОИСТРАЖИВАЧКИХ ПРОЈЕКАТА ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА С
ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2021. ГОДИНИ
1. Назив установе подносиоца извештаја, седиште установе, адреса
Висока школа струковних студија за васпитачe „Михаило Палов”
Вршац, Омладински трг 1, 26300 Вршац
2. Назив пројекта
МОДЕЛИ ХОЛИСТИЧКОГ ПРИСТУПА РАЗВОЈУ СПОСОБНОСТИ И
ВЕШТИНА ДЕЦЕ У АП ВОЈВОДИНИ
3. Руководилац пројекта
др Тања Недимовић
4. Број Решења Секретаријата о додели средстава
142-451-2211/2021-02/2 oд 21.05.2021.
4. Досадашњи резултати истраживања, сагласно садржају, циљевима и плану (опис-до 1500
карактера)
Реализоване активности на дан 22.11.2021.
– Размотрена релевантна и актуелна литература у области
холистичког приступа раном развоју;
–

Креиран упитник са циљем да се утврде:
а) постојећа знања, умења и вредносни ставови васпитача о
примени холистичког приступа;
б)

вредносни

ставови

васпитача

о

значају

неговања

интеркултуралности и мултиконфесионалности на раном узрасту;
в) приступи, методе и поступци који се од стране васпитача
перципирају као значајни и прихватљиви за педагошки приступ
холистичком развоју;
г) мотивисаност и спремност васпитача да креирају и спроводе
активности, размењују информације и професионално оснажују
се у домену правилне примене холистичког учења;
–

У сарадњи са Удружењем васпитача Војводине, 15.11. 2021.

упитник дистрибуиран циљној групи – васпитачима запосленим у
предшколским установама на територији АП Војводине;
–

У току је попуњавање упитника/прикупљање података (до сада
упитник попунило 219 испитаника) које ће трајати две недеље –
до 29.11.2021. године.

Директор високе школе:
Име и презиме
МП
др Јелена Пртљага
__________________
потпис
Руководилац пројекта:
Име и презиме
др Тања Недимовић
__________________
потпис
Датум
24.11.2021.
Образац Фазног извештаја (два примерка) доставити у затвореној коверти, са назнаком:
''За финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП
Војводине ",
на адресу:
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Булевар Михајла Пупина број 16
21000 Нови Сад
Или предати на Пријемној канцеларији - Писарници

