
 
Сви појмови који су у тексту употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и 

женски род лица на које се односе. 

Пројектни задатак: рад на пројекту ће омогућити и 

организовање стручног скупа 
 

 

 

 

Извештај о одржаном стручном скупу у оквиру 

развојноистраживачког пројекта 
 

 

 У суботу, 11. 2. 2023. године са почетком у 10.00 у малом амфитеатру Високе струковне 

васпитачке и медицинске школе у Вршцу (Омладински трг 1, 26300 Вршац) одржан је 

стручни скуп Значај преносивих вештина за професионални развој васпитача у АП 

Војводини. Циљ овога скупа – реализованог у оквиру финалних активности пројекта 

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

развој васпитача у АП Војводини (пројекат je подржан од стране Покрајинског 

секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност бр. 142-451-

2183/2022-02/02) – била је презентација и дисеминација резултата истраживања 

спроведеног у оквиру наведеног пројекта. Скуп је уз пригодни говор поздравила в. д. 

директорица Високе струковне васпитачке и медицинске школе у Вршцу др Даница 

Веселинов, након чега је уследила презентација основних резултата истраживања, 

усмереног на утврђивање актуeлног стања – знања, умења и вредносних ставова 

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

вештина за професионални развој (излагач: др Ивана Ђорђев). У завршници скупа, 

подељен је материјал за учеснике (штампани информативни материјал, публикације 

издавачке делатности Високе школе), као и слатко изненађење за све учеснике 

(суфинансирање Високе школе). Јавно је исказана и захвалност за подршку, сарадњу и 

учешће свима укљученим у истраживање. Скупу, који је у појединим сегментима имао и 

интерактивни карактер, присуствовао је 51 учесник, већином васпитачи који се стручно 

усавршавању похађањем мастер струковних студија Високе школе у Вршцу и васпитно-

образовну делатност остварују у: Београду, Вршцу, Ковачици, Ковину, Пожаревцу, 

Младеновцу, Алибунару, Владимировцу и Сопоту. Резултати евалуације показали су да 

су учесници ову активност у целини оценили високом просечном оценом – одличан 

(4,92), одличне оцене дате су и за сваки појединачни сегмент евалуације (Значај теме 

скупа; Ефикасност скупа; Информативност скупа; Припремљеност излагача и 

презентације; Подељени материјал за учеснике).  

 

На порталу http://vaspitacice.rs/, уз детаљан увид у остале пројектне активности, продукте 

и изворе, као и опис резултата истраживања, доступан је и целокупан презентациони 

материјал, припремљен за потребе скупа, плакат, избор из материјала за учеснике, опис 

резултата евалуације, као и фотографије са одржаног скупа. В. линк: 

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

 

 

  

Извештај приређен 13. 2. 2023. године у Вршцу 

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

