
 

 

 

 

Активност у оквиру пројектног задатка: Продукте рада учинити јавно доступним  

 

Са намером да се Наставно-стручно веће Високе школе у Вршцу упозна са реализацијом 

развојноистраживачког пројекта Значај преносивих (комуникацијских, личних, дигиталних) 

вештина за професионални развој васпитача у АП Војводини / The importance of transversal 

(communication, personal, digital) skills for professional development of preschool teachers in the 

Autonomous Province of Vojvodina (142-451-2183/2022-02/2) реализовано је и следеће /в. и: О 

ПРОЈЕКТУ У ЕЛЕКТРОНСКИМ И ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА): 

 на седници  Наставно-стручног већа од 25. 5. 2022. године Веће је упознато са почетком 

реализације истраживања и других активности у оквиру овог  развојноистраживачког 

пројекта (Књига записника, Записник бр. 115, од 25. 5. 2022. године) 

 на седници Наставно-стручног већа од 1. 9. 2022. године у оквиру т. 9: 

,,Др Ивана Ђорђев, руководилац другог развојноистраживачког пројекта, известила је Веће о току 

и досадашњим продуктима рада пројектног тима пројекта под називом Значај преносивих 

(комуникацијских, личних, дигиталних) вештина за професионални развој васпитача у АП 

Војводини, одобреног од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и 

научноистраживачку делатност, Нови Сад. Сви досадашњи резултати рада доступни су јавности 

путем портала: http://vaspitacice.rs/. Између осталог, креиран је Упитник развијен за потребе 

истраживања које је тренутно у току, дат је избор из литературе и теоријски импулси; реализована 

је пројектна активност укључивања преносивих (комуникацијских, личних, дигиталних) вештина 

у наставу (кроз обогаћивање Књиге предмета програма основних струковних студија Струковни 

васпитач), досадашњи резултати пројекта промовисани су на два међународна скупа, о 

реализацији пројекта јавност је информисана (у локалним медијима и на званичном сајту Високе 

школе), а у току је припрема за публиковање научних и стручни текстова о теми пројекта и 

истраживању.” (т. 9, Књига записника, Записник бр. 116, од 1. 9. 2022. године) 

 Досадашњи продукти рада пројектног тима (доц. др Јелена Пртљага, др Тања Недимовић, 

проф. др Александар Стојановић, доц. др Еуђен Чинч, др Предраг Пртљага, др Наташа Стурза 

Милић и др Ивана Ђорђев), учињени су доступни широј јавности на порталу 

http://vaspitacice.rs (аутор портала: др Предраг Пртљага), односно на адреси: 

http://vaspitacice.rs/category/znacaj-prenosivih-vestina-za-profesionalni-razvoj-vaspitaca/. 

 Напомена: подразумева се редовно ажурирање онлајн простора о продуктима рада на 

пројекту, као и даље информисање о раду на пројекту, а у складу са горенаведеним 

пројектним задатком. 
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