
Реализација програма стручног усавршавања 

усмереног на развој и унапређивање преносивих вештина 

(комуникацијских, личних и дигиталних) запослених у 

предшколским установама са циљем подизања 

компетенција за њихову примену у развијању 

професионалне праксе 

 

У складу са пројектним задацима код ЗУОВ-а је акредитован програм стручног 

усавршавања  За корак испред у предшколству – унапређивање преносивих 

(комуникацијских, личних и дигиталних) вештина (Каталошки број програма Завода за 

унапређивање образовања и васпитања: 819; бр. пријаве 259), који су осмислили чланови 

тима за реализацију развојноистраживачког пројекта Значај професионалних вештина 

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

Војводини:  

https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=819&action=page%2Fcatalog%2Fview 

Овај програм је успешно и реализован од стране чланова пројектног тима 8. 10. 

2022, у оквиру активности на међународном пројекту KEY (в. 

https://www.uskolavrsac.edu.rs/projekti/). То је била прилика да се – у оквиру одговарајућег 

сегмента програма – присутни аудиторијум (програмом су, пре свега, били обухваћени 

васпитачи са територије АП Војводине) информише и о реализацији 

развојноистраживачког пројекта, као и запажањима у оквиру истог. 

Извод из Извештаја:  

,,Програм За корак испред у предшколству – унапређивање преносивих (комуникацијских, 

личних и дигиталних) вештина (Каталошки број програма Завода за унапређивање 

образовања и васпитања: 819) веома успешно су, 8. октобра 2022, одржали професори 

Високе школе др Ивана Ђорђев, др Тања Недимовић и др Предраг Пртљага (Опширније 

о циљу и садржају програма видети на адреси: https://zuov-

katalog.rs/index.php?kataloski_broj=819&action=page%2Fcatalog%2Fview). Том приликом 

учествовало је 27 васпитача и медицинских сестара-васпитача из ПУ „Дечја радост”, 

Панчево, а обрађене су следеће теме: 1. Шта су преносиве вештине и (разлози за) њихово 

унапређивање; 2. Оснаживање преносивих (комуникацијских, личних и организационих) 

вештина и њихова примена у васпитно-образовном контексту; 3. Јачање преносивих 

(дигиталних) вештина; 4. Примена преносивих (дигиталних) вештина у васпитно-

образовном контексту. Учесници су веома високо оценили семинар (3,96) [...]” –

Извештај, који се односи и на реализацију других програма у оквиру Центра за 

целоживотно учење Високе школе у Вршцу, доступан је у целости на адреси: 
https://www.uskolavrsac.edu.rs/realizovan-ciklus-akreditovanih-seminara/, као и 

фотографије, датум прегледа: 19. 11. 2022. године) 
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