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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 
Истраживања је спроведено у оквиру развојноистраживачког пројекта Значај 

преносивих (комуникацијских, личних, дигиталних) вештина за професионални развој 

васпитача у АП Војводини, подржаног од стране Покрајинског секретаријата за високо 

образовање и научноистраживачку делатност (Бр. Уговора 142-451-2183/2022-02/02).  

Број Решења Секретаријата о додели средстава: 142-451-2183/2022-02/1 од 11. 4. 2022.  

 

Табеларни приказ истраживачког тима према обрасцу пријаве (28. 2. 2022) 
Р. 

бр. 

Истраживачки 

број 

Име и презиме Звање Установа у којој је 

истраживач запослен 

1. 4160 Јелена Пртљага Професор 

струковних студија 

Висока школа 

струковних студија за 

васпитачe „Михаило 

Палов” Вршац (данас: 

Висока струковна 

васпитачка и 

медицинска школа у 

Вршцу) 

2. 4159 Тања Недимовић Професор 

струковних студија 

-//- 

3. 1747 Александар 

Стојановић 

Редовни професор -//- 

4. 4153 Еуђен Чинч Професор 

струковних студија 

-//- 

5. 4972 Предраг Пртљага Професор 

струковних студија 

-//- 

6. 1784 Наташа Стурза 

Милић 

Професор 

струковних студија 

-//- 

7. 4843 Ивана Ђорђев Професор 

струковних студија 

-//- 

 

Руководилац пројекта: др Ивана Ђорђев, професор струковних студија 

 

Вршац, децембар 2022. 
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Сви појмови који су у тексту употребљени у мушком граматичком роду  

обухватају мушки и женски род лица на која се односе.  

Сва права су резервисана. 
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Методолошки оквир истраживања1 

 

Преносиве вештине јесу опште компетенције неопходне у свакој професији без обзира 

на степен специјализације појединца и представљају умеће интегрисаног коришћења 

вештина, особина, знања и вредности појединца. Њима се знање у стручној области 

трансформише у делотворан рад, а саме вештине могу се пренети у различите контексте. 

То су разлози за испитивање знања, умења, вредносних ставова о овим вештинама, a у 

складу са савременим контекстом, потребама тржишта рада, целоживотног учења и 

професионалног развоја.  

 

Предмет истраживања: утврђивање и анализа знања, умења и ставова васпитача у АП 

Војводини o значају преносивих (комунукацијских, личних, дигиталних) вештина за 

професионални развој. 

 

Садржај истраживања: Утврђивању и анализи постојећих знања, умења и вредносних 

ставова васпитача о значају преносивих вештина (комуникацијских, личних, 

дигиталних) за професионални развој претходио је: преглед релевантне литературе, 

теоријско разјашњење (трансверзалне, меке вештине...), преглед постојећих 

класификација, осврт на референтне оквире у Европи и резултате досадашњих 

истраживања, те на заступљеност и значај преносивих вештина у високошколској 

настави за васпитаче. У фокусу истраживања је самопроцена компетентности васпитача 

о преносивим вештинама, са посебним нагласком на утврђивање знања, умења и 

вредносних ставова о значају преносивих вештина за професионални развој васпитача. 

Истраживање на територији АП Војводине (према пројектном плану N=150) разматра 

мотивисаност и спремност васпитача да: креирају и спроводе разнородне активности за 

усвајање, унапређивање и примену преносивих вештина у професионалној пракси и 

професионалном развоју (израда плана развоја, проналажење адекватних прилика за 

развој и усавршавање, посебно у онлајн простору); хоризонтално размењују релевантне 

информације о значају преносивих вештина за ефикасан професионални развој; даље се 

професионално оснажују у овом домену. 

 

Истраживачко питање/полазна хипотеза конципирано је на претпоставци да 

васпитачи поседују задовољавајућа знања и умења и одговарајуће вредносне ставове о 

значају преносивих вештина за професионални развој и да постоји потреба за даљим 

усавршавањем у овом домену.  

 

Циљ истраживања је утврдити актуeлно стање – знања, умења и вредносне ставове 

васпитача у АП Војводини о значају преносивих (комуникацијских, личних, 

дигиталних) вештина за професионални развој.  

 

Узорак истраживања: намерни (васпитачи који васпитно-образовну делатност 

остварују на територији АП Војоводине); у истраживање су укључени васпитачи који су 

похађали програм о преносивим вештинама (програми реализовани у Центру за 

целоживотно учење Високе школе у Вршцу) и васпитачи који похађају мастер струковне 

студије Високе школе у Вршцу. 

                                                 
1 Теоријски оквир и осврт на претходна истраживања доступни су на адреси:  

http://vaspitacice.rs/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A2eorijski-okvir.pdf. Остала релевантна документа, 

в. http://vaspitacice.rs/category/znacaj-prenosivih-vestina-za-profesionalni-razvoj-vaspitaca/, датум прегледа: 1. 

12. 2022. 

http://vaspitacice.rs/wp-content/uploads/2022/06/%D0%A2eorijski-okvir.pdf
http://vaspitacice.rs/category/znacaj-prenosivih-vestina-za-profesionalni-razvoj-vaspitaca/
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Ток истраживања: Истраживање је спроведено у периоду од маја 2022. до новембра 

2022. За потребе истраживања конципиран је онлајн упитник (в. 

http://vaspitacice.rs/upitnik/), који су учесници (в. Опис узорка) у истраживању попунили 

током реализације програма стручног усавршавања о преносивим вештинама и у оквиру 

консултативног или наставног рада одговарајућих предмета на мастер струковним 

студијама. Упитник је био анониман, дизајниран у онлајн формату на платформи Google 

forms.  

 

Прикупљени подаци обрађени су аналитичком и дескриптивном методом, применом 

једноставних статистичких мера. За више података изведен је и одговарајући Ексел 

документ (XLSX), доступан на: http://vaspitacice.rs/category/znacaj-prenosivih-vestina-za-

profesionalni-razvoj-vaspitaca/. Приликом даље обраде резултата могућа је употреба и 

компаративне методе. 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ И ОПИС РЕЗУЛТАТА 
  

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

 

Социодемографски подаци о узорку истраживања представљени су на графиконима 1– 

5. У истраживању је учествовало укупно 154 васпитача. Безмало једну половину узорка 

(42,9%) чине васпитачи који имају од једне до десет година радног стажа, другу чине 

васпитачи са радним стажом од 10 до 20 година (42,2%). Знатно мање је оних који раде 

између 20 и 30 година (12,3%), а најмање васпитача са радним стажом од 30 и више 

година (2,6%). Безмало сви учесници у истраживању су женског пола (96,1%), 

испитаника мушког пола је у укупном узорку свега 6 (3,9%). Више од половине је 

васпитача са високом стручном спремом (52,6%), специјализацију има 13% испитаника, 

средњу стручну спрему 11,7% а вишу стручну спрему 11% узорка, док је оних са 

завршеним мастер струковним студијама 10, 4% (одговор нешто друго изабрало је два 

испитаника, 1,3%). Укупно 57,9% анкетираних остварује васпитно-образовни рад у 

вртићким групама, са децом у години пред полазак у школу ради 25,7% узорка, а са 

јасленим групама укупно 16,4% узорка. Васпитно-образовна делатност остварује се пре 

свега у градовима (93,5%) а свега 6,5% на селу. Седишта предшколских установа 

учесника у истраживању су већином са територије АП Војводине: Алибунар, Банатски 

Брестовац, Вршац, Зрењанин, Ковачица, Ковин, Панчево, Пландиште, Банатски 

Карловац. У истраживању су учествовали и васпитачи из Београда, Земуна, Младеновца, 

Пожаревца, Смедерева и Сопота. 

Графикон 1. Узорак истраживања према годинама радног стажа 

 
 Графикон 2. Узорак истраживања према полу 

3,9% 

2,6% 



 

6 

Графикон 3. Узорак истраживања према образовном нивоу 

 

 
Графикон 4. Узорак истраживања према групи са којом се реализује  

васпитно-образовна делатност 

 

 
Графикон 5. Узорак истраживања према месту извођења васпитно-образовног рада 

(село/град) 

 

 

1,3% 

6,5% 
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Поред основних социодемографских података, интересовало нас је да ли су учесници у 

истраживању похађали неки од обука стручног усавршавања о преносивим вештинама 

и њиховом значају за професионални развој. Од укупног узорка 45% је похађало неки 

од програма стручног усавршавања о унапређивању и значају преносивих вештина2. 

Остали учесници у истраживању, већином васпитачи који похађају мастер струковне 

студије Високе школе у Вршцу, нису до сада похађали неки од облика стручног 

усавршавања усмерен на испитивану тему (55%, в. Графикон 6). 

 

 
Графикон 6. Узорак према учешћу у стручном усавршавању  

о преносивим вештинама 

 

Први део упитника био је конципиран тако да се од васпитача који су учествовали у 

истраживању најпре тражило да на скали од 1 до 5 (1 – недовољан, 2 – довољан, 3 – 

добар, 4 –врло добар, 5 – одличан) процене сопствена знања: А) о преносивим 

вештинама уопште; Б) о преносивим комуникацијским вештинама; В) о преносивим 

личним вештинама; Г) о преносивим дигиталним вештинама; Д) о значају преносивих 

вештина за лични развој; Ђ) о значају преносивих вештина за професионални развој; Е) 

о значају преносивих вештина за васпитно-образовни рад, као и Ж) о значају преносивих 

вештина за васпитно-образовни рад са даровитима.3  

                                                 
2 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), који су осмислили 

чланови овог развојноистраживачког пројекта. Програм је успешно и реализован 8. 10. 2022, у оквиру 

активности Центра за целоживотно учење Високе школе у Вршцу. То је била прилика да се – у 

одговарајућем сегменту програма – присутни аудиторијум (програмом је обухваћено 27 васпитача са 

територије АП Војводине) информише о пројекту и укључи у истраживање. Томе су претходиле у мају 

(14. 5. и 21. 5. 2022) још две реализације програма акредитованог у претходном циклусу: Преносиве 

(трансверзалне) вештине у образовању – за корак испред (Каталошки број програма ЗУОВ-а: 641), који 

су, у Центру за целоживотно учење, такође успешно одржали чланови пројектног тима. Овим програмима 

у истраживање о значају преносивих (комуникацијских, личних и дигиталних) вештина за професионали 

развој укључено је још 44 васпитача који своју васпитно-образовну делатност остварују првенствено на 

територији АП Војводине. Више о реализацији ових активности в. на адреси: 

https://www.uskolavrsac.edu.rs/odrzan-drugi-akreditovani-seminar/; https://www.uskolavrsac.edu.rs/odrzan-

treci-akreditovani-seminar/; https://www.uskolavrsac.edu.rs/realizovan-ciklus-akreditovanih-seminara/. Датум 

прегледа: 1. 12. 2022. 
3 Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”(данас: Висока струковна васпитачка и 

медицинска школа у Вршцу) већ безмало три деценије јесте организатор и домаћин округлих столова о 

https://www.uskolavrsac.edu.rs/odrzan-drugi-akreditovani-seminar/
https://www.uskolavrsac.edu.rs/odrzan-treci-akreditovani-seminar/
https://www.uskolavrsac.edu.rs/odrzan-treci-akreditovani-seminar/
https://www.uskolavrsac.edu.rs/realizovan-ciklus-akreditovanih-seminara/
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Одговори испитаника приказани су на Графикону 7. 
 

 
 

Графикон 7. Како васпитачи процењују сопствена знања о преносивим 

(комуникацијским, личним, дигиталним) вештинама и њиховом значају за лични и 

професионални развој, васпитно-образовни рад, као и рад са даровитима 

 

Како показује Графикон 7, васпитачи сопствена знања А) о преносивим вештинама 

уопште; Б) о преносивим комуникацијским вештинама; В) о преносивим личним 

вештинама; Д) о значају преносивих вештина за лични развој; Ђ) о значају преносивих 

вештина за професионални развој, као и Е) о значају преносивих вештина за васпитно-

образовни рад најчешће процењују врлодобрим оценама. Оценом добар (3) васпитачи 

најчешће пак процењују сопствена знања Г) о преносивим дигиталним вештинама и Ж) 

о значају преносивих вештина за васпитно-образовни рад са даровитима, што 

имплицира поља будућег учења и усавршавања. Зарад добијања детаљнијег прегледа  и 

више података припремљен је XLSX документа. У табели која следи доносимо 

процентуалну заступљеност оцена које су васпитачи дали према наведеним категоријама 

(А–Ж). 

 

Табела 1. Процентуални преглед процене васпитача о сопственим знањима о 

преносивим (комуникацијским, личним, дигиталним) вештинама и њиховом значају за 

лични и професионални развој, васпитно-образовни рад, као и рад са даровитима 

 

Оцена А Б В Г Д Ђ Е Ж 

1 1.95% 1.30% 1.30% 1.95% 0.65% 0.65% 0.00% 2.60% 

2 5.84% 7.79% 4.55% 11.69% 4.55% 3.90% 5.19% 9.09% 

3 31.82% 24.68% 27.92% 38.96% 28.57% 24.03% 23.38% 34.42% 

4 44.16% 40.91% 40.91% 33.12% 39.61% 45.45% 41.56% 31.82% 

5 16.23% 25.32% 25.32% 14.29% 26.62% 25.97% 29.87% 22.08% 
 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Легенда: А) о преносивим вештинама уопште; Б) о преносивим комуникацијским вештинама; В) о преносивим 

личним вештинама; Г) о преносивим дигиталним вештинама; Д) о значају преносивих вештина за лични развој; Ђ) о 

значају преносивих вештина за професионални развој; Е) о значају преносивих вештина за васпитно-образовни рад, 

као и Ж) о значају преносивих вештина за васпитно-образовни рад са даровитима. 

                                                 
даровитима. Сваки округли сто посвећен даровитости, узимајући у обзир комплексност истраживаног 

феномена, фокусирао се око одређених (ужих) тема, између осталог бавећи се препознавањем и 

подстицањем даровитости на раном узрасту и васпитно-образовним радом са даровитима. Више од 1000 

научника и стручњака различитих профила из целога света је до сада стварало на округлим столовима о 

даровитима. Резултати рада доступни су и у онлајн формату на адреси: http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/, 

датум прегледа: 4. 12. 2022. Све претходно речено била је мотивација за то да се у истраживању посебна 

пажња посвети и васпитно-образовно раду са даровитима. 

http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/
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Како видимо у Табели: 

А) 44,16% васпитача процењује сопствено знање о преносивим вештинама уопште врло- 

добром оценом, одмах за тим, према заступљености, следи оцена добар (3)– 31,82%, док 

је ово знање процењено као одлично само од стране 16,23% испитаника; 

Б) највише васпитача – 40,91% своје знање о преносивим комуникацијским вештинама 

оцењује врлодобром оценом, 25,32% је оних који своје комуникацијске вештине виде 

као одличне, а 24,68% оних који дају оцену добар (3); 

В) као и у претходном случају, највише испитаника – 40,91% сопствена знања о 

преносивим личним вештинама процењује врлодобром оценом; по заступљености 

одговора следи оцена добар (3) – 27,92%, али и процена овог знања највишом оценом – 

одличан (5) – 25,32%; 

Г) када је реч о самопроцени васпитача о преносивим дигиталним вештинама, уочава се 

да највише испитаника (38,96%) даје добру оцену за знање о овој врсти вештина, томе, 

према заступљености, следи оцена знања врлодобром оценом – 33,12%, али и оценом 

одличан (5) – 14, 29%; 

Д) највише испитаника је дала оцену врло добар (4) за своја знања о значају преносивих 

вештина за лични развој – 39,61%, томе следе, по заступљености, одговори који показују 

процену знања оценом добар (3) – 28,57 % и оценом одличан (5) – 26,62%; 

Ђ) највише васпитача (45,45%) проценило је своја знања о значају преносивих вештина 

за професионални развој оценом врло добар (4), томе следе према процентуалној 

заступљености одличне оцене (25,97%), као и оцена добар (3) – 24, 03%; 

Е) оцену врло добар (4) за знања о значају преносивих вештина за васпитно-образовни 

рад дало је 41,56% узорка, што је процентуално највећа заступљеност,  ово знање је даље 

процењено оценом одличан (5) од стране 29,87% и добар (3) од стране 23,38% васпитача; 

Ж) сопствена знања о значају преносивих вештина за васпитно-образовни рад са 

даровитима анкетирани васпитачи су проценили на следећи начин: највећи број 

васпитача дало је оцену добар (3) – 34,42%, потом следе испитаници који су дали оцену 

врло добар (4) –31, 82%, па оцену одличан (5) – 22,08%. 

 

Посматрајући све категорије, уочава се да процентуално највећи број испитаника 

(45,45%) као врлодобро знање процењују сопствено знање о значају преносивих 

вештина за професионални развој.  

 

Наредна питања у упитнику била су конципирано тако да од васпитача – учесника у 

истраживању траже процену сопствених умења да ефикасно примењују преносиве 

вештине за лични развој (Графикон 8), професионални развој (Графикон 9),  у васпитно-

образовном раду (Графикон 10), као и у васпитно-образовном раду са даровитима 

(Графикон 11) и то помоћи четворостепене скале: Уопште се не слажем / Делимично се 

слажем / У потпуности се слажем / Неодлучан/на сам. 

 

Како показује Графикон 8, са тврдњом Умем да ефикасно примењујем преносиве 

вештине за лични развој, у потпуности се слаже свега 40,9% васпитача а делимично 

53,2%. Са овом тврдњом се уопште не слаже 1,9% анкетираних васпитача, док је 

неодлучних 3,9%. 
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Графикон 8. Како васпитачи процењују сопствена умења да ефикасно примене 

преносиве вештина за лични развој 

 

Са тврдњом Умем да ефикасно примењујем преносиве вештине за професионални развој 

(в. Графикон 9), у потпуности се слаже 36,4 % васпитача а делимично 59,1%. Са овом 

тврдњом се уопште не слаже тек 0,6% васпитача који су учествовали у истраживању, 

док је неодлучних 3,9%. 

Графикон 9. Како васпитачи процењују сопствена умења да ефикасно примене 

преносиве вештина за професионални развој 
 

 

На Графикону 10 видимо како васпитачи процењују сопствена умења да ефикасно 

примене преносиве вештине у васпитно-образовном раду. У потпуности се са овом 

тврдњом слаже 53,2% испитаника а делимично 44,2%. Нема ниједног васпитача који се 

уопште не слаже са овом тврдњом, а неодлучних је свега 2,6%. 

 

3,9% 

1,9% 

3,9% 

0,6% 
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Графикон 10. Како васпитачи процењују сопствена умења да ефикасно примене 

преносиве вештине у васпитно-образовном раду  

 

Следеће питање у упитнику било је конципирано тако да од васпитача – учесника у 

истраживању тражи процену сопствених умења да ефикасно употребљавају преносиве 

вештине у раду са даровитима. Како показује Графикон 11, са тврдњом Умем да 

ефикасно примењујем преносиве вештине у васпитно-образовном раду са даровитима 

у потпуности се слаже свега 26% васпитача а делимично 63%. Са овом тврдњом се 

уопште не слаже 3,2% васпитача који су учествовали у истраживању, док је неодлучних 

7,8%. 

 
 

 Графикон 11. Како васпитачи процењују сопствена умења да ефикасно примене 

преносиве вештине у васпитно-образовном раду са даровитима 

 

Након самопроцене знања и умења, васпитачи су изражавали степен слагања са 

тврдњома: верујем да оснаживањем сопствених преносивих вештина могу унапредити 

лични развој (Графикон 12); верујем да оснаживањем сопствених преносивих вештина 

могу унапредити свој професионални развој (Графикон 13); верујем да ефикасна 

употреба преносивих вештина доприноси унапређивању васпитно-образовног рада у 

целини (Графикон 14); верујем да примена преносивих вештина има посебан значај за 

препознавање и подстицање даровитости на раном узрасту (Графикон 15). 

2,6% 

3,2% 
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Како видимо на Графикону 12, велика већина анкетираних васпитача (90,3%) у 

потпуности верује да оснаживањем сопствених вештина могу унапредити лични развој, 

делимично се са овом тврдњом слаже 8,4%, мала је заступљеност оних који су неодлучни 

по овом питању (0,6%) или се уопште не слажу са овим вредносним ставом (0,6%). 

 
Графикон 12. Вредносни став васпитача о унапређивању личног развоја оснаживањем  

преносивих вештина 

 

Графикон 13 показује вредносни став васпитача о унапређивању професионалног 

развоја оснаживањем преносивих вештина. Велика већина васпитача верује да 

оснаживањем ових вештина могу унапредити свој професионални развој (90,3%), 

делимично се са овим слаже 9,1%, док се уопште не слаже 0,6%. Нема неодлучних. 

 

 
Графикон 13. Вредносни став васпитача о унапређивању професионалног развоја 

оснаживањем преносивих вештина 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,6% 

0,6% 

0,6% 
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Укупно 86,4% васпитача у потпуности верује да ефикасна употреба преносивих вештина 

доприноси унапређивању васпитно-образовног рада у целини, делимично се са овим 

слаже 12,3%, а као и у претходним налазима – веома је мала заступљеност оних који се 

уопште не слажу са овом тврдњом (0,6%) или су неодлучни по овом питању (0,6%). 

 
 

Графикон 14. Вредносни став васпитача о доприносу ефикасне примене преносивих 

вештина за унапређивање васпитно-образовног рада у целини 

 

Пажња је даље посвећена испитивању вредносног става анкетираних васпитача о значају 

примене преносивих вештина за препознавање и подстицање даровитости на раном 

узрасту. Значајан проценат испитаника (79,9%) у потпуности верује да примена ових 

вештина има посебну важност за препознавање и подстицање даровитости на раном 

узрасту, 19,5% је оних који се делимично слажу са овом тврдњом, а ниједан васпитач 

није става да се уопште не слаже са наведеним. Неодлучних је у занемарљивом проценту 

– свега 0,6%. 

Графикон 15. Вредносни став васпитача о значају примене преносивих вештина за 

препознавање и подстицање даровитости на раном узрасту 

 

 

 

0,6% 

0,6% 

0,6% 
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Следећи сегмент упитника био је посвећен испитивању мотивације учесника у 

истраживању да: креирају и спроводе активности у вези са применом преносивих 

вештина за лични развој (Графикон 16), за професионални развој (Графикон 17), за 

усвајање, унапређивање и примену преносивих вештина у васпитно-образовној пракси 

(Графикон 18), као и у раду са даровитима (Графикон 19). 

 

Када нам је у фокусу мотивисаност васпитача који су учествовали у истраживању, 

знатан проценат (79,9%) је оних који су одговорили да су у потпуности мотивисани да 

креирају и спроводе активности у вези са применом преносивих вештина за лични развој 

или се делимично слажу са испитиваном тврдњом (18,8%) – в. Графикон 16. 

Заступљеност других одговора је занемарива (неодлучан/на сам – 0,6%, уопште се не 

слажем – 0,6%). 

 

Графикон 16. Мотивисаност васпитача да креирају и спроводе активности у вези са 

применом преносивих вештина за лични развој 

 

Потом је испитивана мотивација васпитача да креирају и спроводе активности у вези са 

применом преносивих вештина за професионални развој (Графикон 17). Резултати су 

врло слични претходним – са тврдњом мотивисан/а сам да креирам и спроводим 

активности у вези са применом преносивих вештина за професионални развој у 

потпуности се слаже 74% испитаника, делимично 24%, неодлучних је 1,3%, док се са 

овом тврдњом не слаже 0,6% васпитача који су учествовали у истраживању. 

0,6% 

0,6% 
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Графикон 17. Мотивисаност васпитача да креирају и спроводе активности у вези са 

применом преносивих вештина за професионални развој 

 

 

На Графикону 18 приказана је мотивисаност васпитача да креирају и спроводе 

активности за усвајање, унапређивање и примену преносивих вештина у васпитно-

образовној пракси. Како видимо, она је висока – 78,6% је оних који су у потпуности и 

делимично (19,5%) мотивисани за ове активности. Нема оних који нису уопште 

мотивисани за овакав начин ангажовања, док је проценат неодлучних минималан – 1,9%. 

 

Графикон 18. Мотивисаност васпитача да креирају и спроводе активности за 

усвајање, унапређивање и примену преносивих вештина у васпитно-образовној пракси 

 

 

Знатан је проценат (71,4%) оних који су у потпуности мотивисани да креирају и 

спроводе активности за усвајање, унапређивање и примену преносивих вештина у раду 

са даровитима (в. Графикон 19), делимична мотивисаност присутна је код 24% 

испитаника, а неодлучних је 4,5%. Нема одговора који експлицирају потпуни изостанак 

мотивације за ове активности. 

0,6% 

1,3% 

1,9% 
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Графикон 19. Мотивисаност васпитача да креирају и спроводе активности за 

усвајање, унапређивање и примену преносивих вештина у раду са даровитима 

 

Фокус следећег сегмента у упитнику био је на мотивисаности учесника у истраживању 

да се професионално оснажују и усавршавају у домену примене преносивих вештина за 

лични развој (Графикон 20), за професионални развој (Графикон 21), у домену примене 

преносивих вештина у васпитно-образовном контексту (Графикон 22), као и у раду са 

даровитима (Графикон 23). 

 

Како показује Графикон 20, мотивисаност васпитача да се професионално оснажују и 

усавршавају у домену примене преносивих вештина за лични развој је висока – са 

тврдњом приказаном на графикону у потпуности се слаже 83,8% а делимично 14,9%. 

Неодлучних је врло мало – 1,3%, а нема ниједног васпитача који се уопште не слаже са 

овом тврдњом. 

Графикон 20. Мотивисаност васпитача да се професионално оснажују и усавршавају 

у домену примене преносивих вештина за лични развој 

 

 

4,5% 

1,3% 
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На Графикону 21 приказана је мотивисаност васпитача да се оснажују и усавршавају у 

домену примене преносивих вештина за професионални развој. Велика већина је  

потпуно (83,1%) или делимично (15,6%) мотивисана за овакве активности. Број 

неодлучних је истоветан процентуалном односу представљеном и на претходном 

графикону (1,3%). Одговора у категорији Уопште се не слажем нема. 

Графикон 21. Мотивисаност васпитача да се професионално оснажују и усавршавају 

у домену примене преносивих вештина за професионални развој 

 

Графикон 22 представља одговоре учесника истраживања а када је реч о мотивисаности 

васпитача да се професионално оснажују и усавршавају у домену примене преносивих 

вештина у васпитно-образовном контексту. Како видимо, проценат оних који су у 

потпуности мотивисани је висок (85,1%). Делимично се са тврдњом видљивом на 

поменутом графикону слаже 14,9%, а нема неодлучних или оних који се уопште не 

слажу са том тврдњом  

 

Графикон 22. Мотивисаност васпитача да се професионално оснажују и усавршавају 

у домену примене преносивих вештина у васпитно-образовном контексту  

 

 

 

1,3% 
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У последњем делу овог дела упитника испитивана је и мотивисаност васпитача да се 

професионално оснажују и усавршавају у домену примене преносивих вештина у раду 

са даровитима. Како видимо (Графикон 23) 75,3% је оних који су у потпуности 

мотивисани са наведену активност, делимично се са испитиваним слаже 20,8%, а 

проценат неодлучних је 3,9%. Нема одговора у категорији Уопште се не слажем. 

 
Графикон 23. Мотивисаност васпитача да се професионално оснажују и усавршавају 

у домену примене преносивих вештина у раду са даровитима 

 

Од испитаника је даље тражено да процене сопствену мотивисаност да размењују 

релевантне информације о значају преносивих вештина за професионалну праксу, лични 

и професионални развој у васпитно-образовном раду и др. са колегама, стручним 

сарадницима, родитељима/законским заступницима деце и осталим заинтересованим 

лицима и институцијама у локалној заједници и ван ње (в. Графикон 24). Укупно је 

78,6% оних који су у потпуности а 19,5% делимично мотивисани да размењују наведене 

релевантне информације. Неодлучних је свега 0,6, а оних који нису мотивисани за ову 

активност 1,3%. 

Графикон 24. Мотивисаност васпитача да размењују релевантне информације о 

значају преносивих вештина за професионалну праксу, лични и професионални развој, 

као и васпитно-образовни рад 

3,9% 

0,6% 

1,3% 
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У завршном сегменту упитника испитаници су наводили на који начин су се 

информисали о преносивим вештинама/њиховом оснаживању и значају (Графикон 25), 

али и самопроцењивали који је најефикаснији начин за оснаживање преносивих вештина 

васпитача (Графикон 26). Како видимо (Графикон 25), водећу улогу у информисању о 

теми нашег истраживања имају електронски извори и медији (40,3%) али и хоризонтална 

размена (у истом процентуалном односу). За тим следи формално образовање (39,6%), 

као и акредитовани програми и други облици стручног усавршавања (29,9%). Мање је 

оних који се нису информисали о преносивим вештинама (13%), или оних који су на 

неки други начин сазнавали о преносивим вештинама, могућностима њиховог 

оснаживања и значаја (6,5%). 

 
Графикон 25. Информисање васпитача о преносивим вештинама, њиховом 

оснаживању и значају 

 

Према мишљењу васпитача (в. Графикон 26), најефикаснији начин за оснаживање 

преносивих вештина јесте путем акредитованих програма и других облика стручног 

усавршавања (58,4%), на другом месту јесте хоризонтална размена (24%), путем 

електронских извора и медија (8,4%). Формално образовање као најефикаснији начин за 

оснаживање преносивих вештина васпитача види свега 5,8% испитаника, док о томе није 

размишљало 2,6%, а нешто друго наводи 0,6% васпитача. 

 
Графикон 26. Најефикаснији начини за оснаживање преносивих вештина из 

перспективе васпитача 

5,8% 

2,6% 

0,6% 
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На крају упитника испитаници су имали могућност да одговарајућом појмовном 

метафором искажу како доживљавају преносиве вештине.  

 

У оквиру когнитивне лингвистике метафора се схвата као механизам мишљења и назива 

појмовном метафором (исп. Klikovac, 2004; Lakoff & Johnson, 1980, 2003; Lakoff, 1993). 

Појмовна метафора је механизам на основу којег један појам разумемо помоћу неког 

другог, искуствено ближег појма, при чему су искуствено ближи појмови често 

конкретни, а искуствено даљи појмови апстрактни (Радић Бојанић, 2012: 266). 

Разумевање једног појма (или појмовног домена) врши се помоћу другог појма, који је 

обично чулно сазнатљив и добро познат (уп. УЧЕЊЕ ЈЕ ПУТОВАЊЕ). Појмовна 

метафора повезана је, дакле, с начином на који разумемо стварност и њима обзнањујемо 

своја уверења. Као такве, појмовне метафоре неретко се користе као алатке за боље 

разумевање владајућих концепција у васпитно-образовном процесу о многим васпитно-

образовним појмовима и појавама. (Литература: Радић Бојанић, Б. (2012). ,,Усвајање 

метафоричких израза из домена временских прилика”. Зборник радова Филозофског 

факултета Универзитетa у Новом Саду, XLII (1)/2012, 265–277; Klikovac, D. (2004). 

Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Čigoja štampa; Lakoff, G. (1993). „The contemporary 

theory of metaphor”, In: Metaphor and Thought, Cambrige, CUP, 202–251; Lakoff, G., 

Jonson, M. (1980, 2003). Metaphors We Live By. The University of Chicago Press, Chicago). 

 

Намера је била да се у завршници упитника открију изворни домени преко којих 

васпитачи разумевају појам преносиве вештине. Сходно сврси и могућностима 

истраживања, анкета је иницирала метафоре везане за циљни домен: Преносиве вештине 

су... / Преносиве вештине доживљавам као... (Искажите то једном 

именицом/придевом/ синтагмом или кратом реченицом). Упитник је у овом делу 

попунило 138 васпитача (постојала је могућност и вишеструког одговора, односно 

испитаници су могли да напишу и више од једног одговора). Међу добијеним 

одговорима, нису све појмовне метафоре, али знатан број јесте. Добијене метафоре и 

други одговори својеврсна су (само)евалуација учесника обуке о унапређивању 

преносивих вештина и њихове примене у пракси, као и предлог даљих интервенција.  

 

Одговори учесника поређани су према абецедном реду (јер је онлајн упитник рађен 

латиницом). Зарад боље читљивости, одговори су лекторисани (кориговане су пре свега 

словне грешке, унети дијакритици), без утицаја на изворно значење. Укупно је 8 

одговора који су писани изворно ћирилицом (Будућност, Јачање компетенција и 

рефлексије, Јединственост, Као константно преиспитивање поступака, речи, дела, 

Константан рад на себи за добробит личне природе и заједнице, Оснаживање за даљи 

рад, Позитивно, Целовековно учење) и они су, као и већина других одговора, а зарад 

једноставније обраде података, уједначени са остатком текста. 

 

Преглед одговора учесника доносимо у наставку. 
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Prenosive veštine doživljavam kao: 

 

1. Alat za uspešniju budućnost 

2. Alat, sredstvo za napredak 

3. Alatku 

4. Blago 

5. Budućnost 

6. Budućnost 

7. Celovekovno učenje 

8. Da se profesionalno osnažujem, da radim na sebi i da razmenjujemo informacije 

9. Deo profesije i života uopšte 

10. Dobro 

11. Doživljavam kao nešto što treba učiti ceo život. 

12. Doživljavam kao podsticaj za dalje napredovanje, kako u životnom tako i u 

profesionalnom smislu. Dosta toga se može primeniti praktično, a to je i suština. Hvala 

Vam. 

13. Doživljavam kao zbirku veština.  

14. Efikasnije delovanje 

15. Holizam  

16. Inspirativno 

17. Istraživanje  

18. Izazov i novo učenje  

19. Izuzetno važne. 

20. Izuzetno važne. 

21. Jačanje kompetencija i refleksije. 

22. Jako bitne i značajne u vaspitnom-obrazovnom radu 

23. Jako korisne 

24. Jakо olakšavajućе i prihvatljivе  

25. Jedinstvenost 

26. Kao konstantno preispitivanje postupaka, reči, dela. 

27. Kao korak napred u praktičnom radu. 

28. Kao lični i profesionalni razvoj i napredak, stalno preispitivanje i učenje  

29. Kao način pospešivanja i unapređivanja prakse i profesionalnog razvoja.  

30. Kao nešto neodvojivo od samog posla vaspitača, ljubav 

31. Kao uspešan način za ostvarivanje asertivne komunikacije 

32. Kao veoma korisne 

33. Kao vrlinu 

34. Ključ za profesionalni razvoj. 

35. Knjigu koja se još uvek piše  

36. Kompetencije vaspitača 

37. Kompetentnu komunikaciju, veštinu govorenja, kulturu dijaloga 

38. Konstantan rad na sebi za dobrobit lične prirode i zajednice. 

39. Korisne i zlatne 

40. Korisne i zlatne 

41. Korisnim za dalji razvoj 

42. Korisno i kolegijalno 

43. Korisno u radu 

44. Korisno znanje u daljem radu 

45. Korisno, potrebno, životnog značaja. 

46. Kugla 
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47. Lični razvoj 

48. lični razvoj za dobrobit zajednice 

49. Lični set alatki 

50. Ljudski štit  

51. Moć 

52. Moć 

53. Moć 

54. Mogućnost rada na sebi, boljem radu, boljoj komunikaciji, poboljšanje partnerskih 

odnosa... 

55. Mogućnost usavršavanja 

56. Mogućnost za napredovanje 

57. Mogućnost za napredovanje 

58. Moj odgovor 

59. Motivaciju 

60. Motivišuće 

61. Način da se stručno usavršim, još bolje radim! 

62. Napredak 

63. Napredovanje 

64. Ne znam  

65. Neophodne 

66. Neophodne 

67. Neophodne su. 

68. Neophodne za život. 

69. Neophodno 

70. Nepoznanicu 

71. Nepoznanicu 

72. Nešto bez čega ne postoji dobra komunikacija. Doživljavam kao vodu.  

73. Nešto što je potrebno u svakodnevnom životu. 

74. Nešto vredno 

75. Novo saznanje, nove ideje 

76. Ogled 

77. Ohrabrujuće za dalji rad. 

78. Osnaživanje 

79. Osnaživanje 

80. Osnaživanje 

81. Osnaživanje za dalji rad 

82. Osnaživanje za dalji rad 

83. Osnaživanje za dalji rad 

84. Pčela 

85. Podsticaj za dalje napredovanje u realizaciji v. o. rada 

86. Pokretač 

87. Pomoć pri radu 

88. Pomoć u radu 

89. Potreba 

90. Potreba 

91. Potreba 

92. Potrebne su mom ličnom i profesionalnom razvoju 

93. Potrebne za dalji rad 

94. Potrebno u radu 

95. Potrebu 
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96. Pozitivno 

97. Poželjno, pozitivno 

98. Prenosive veštine doživljavam kao nešto vredno. 

99. Prenosive veštine pre svega treba da budu dobro razmatrane i bogate kako bi se u svom 

radu prenele i ispunile određeni cilj. 

100. Promenu u načinu razmišljanja 

101. Razmena 

102. Raznolikost 

103. Razvijanje 

104. Razvoj 

105. Resurs  

106. Smatram da je dobro. 

107. Snagu i pokretač 

108. Sposobnost 

109. Sposobnost 

110. Sposobnost dobre komunikacije 

111. Sposobnost koju treba usavršavati 

112. Stepenice uspeha 

113. Sticanje veštima tokom celog života. 

114. Stvaralaštvo 

115. Supermoć 

116. Supermoć, durbin, pokretač, začin, ljubav, u sve se meša, škola, zmajeve kugle 

117. Tehnologija je budućnost 

118. Timski rad, komunikacija 

119. Uklapanje 

120. Umeće 

121. Unapređenje u radu 

122. Unapređivanje 

123. Unapređivanje sopstvenog znanja 

124. Unapređivanje svog rada i same sebe 

125. Unapređivanju svog rada 

126. Usavršavanje 

127. Uspeh 

128. Vazne za stručno usavršavanje 

129. Važno je usavršavati se! 

130. Veoma korisne 

131. Veoma korisne 

132. Veoma korisne i značajne 

133. Veoma značajne za rad 

134. Vrlo korisne 

135. Značaj za uspeh u daljem radu 

136. Značajne 

137. Značajno za za dalji uspeh u radu 

138. Životno iskustvo 
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Резултати истраживања биће коришћени: за унапређивање васпитно-образовне праксе, 

професионални развој, за конципирање различитих облика (стручног) усавршавања, за 

стручни скуп, за унапређивање квалитета високошколске наставе за васпитаче, за 

објављивање научних и стручних радова, уз одговарајуће дискусије резултата, и као 

полазиште и мотивација за даља промишљања и истраживања у овој области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


