
 

Пројектни задатак: продукте рада учинити јавно доступним/ редовно информисање о 

пројектним активностима  

 

На седници Наставно-стручног већа (НСВ) одржаног дана 7. 12. 2022. године са 

почетком у 12.00 часова испред истраживачког тима развојноистраживачког пројекта 

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

развој васпитача у АП Војводини, подржаног средствима Покрајинског секретаријата за 

високо образовање и научноистраживачку делатност – др Ивана Ђорђев, руководилац 

пројекта, известила је (следи извод из Записника бр. 118, Наставно-стручног већа, од 7. 

12. 2022): ,,НСВ о реализованим активностима. [...] Истакнуто је да су припрема, ток и 

финализација истраживања предвиђеног пројектом спроведени успешно. Циљ 

истраживања био је да се утврди актуeлно стање – знања, умења и вредносни ставови 

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

вештина за професионални развој. Пажња је посвећена и испитивању мотивисаности 

васпитача да креирају и спроводе разнородне активности за  усвајање, унапређивање и 

примену преносивих вештина у професионалној пракси и професионалном развоју; 

хоризонтално размењују релевантне информације о значају преносивих вештина за 

ефикасан професионални развој; даље се професионално оснажују у овом домену. 

Истраживање је спроведено у периоду од маја 2022. до новембра 2022. и обухватило је 

планирани узорак (154 васпитача). Томе је следила обрада добијених резултата. 

Резултати, као и њихов опис, јавно су, уз остале продукте пројектног рада, доступни на 

порталу http://vaspitacice.rs/, односно на адреси: http://vaspitacice.rs/rezultati-i-opis-

rezultata-istrazivanja/. Указано је и на предвиђене активности у наредном периоду, 

усмерене, између осталог, на дисеминацију добијених резултата.” (крај извода) 

 

На седници Наставно-стручног већа од 26. 1. 2023. чланови Већа обавештени су да ће се 

стручни скуп Значај преносивих вештина за професионални развој васпитача у АП 

Војводини у оквиру развојноистраживачког пројекта Значај преносивих 

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

АП Војводини одржати 11. 2. 2023. године (у просторијама Високе струковне васпитачке 

и медицинске школе у Вршцу) (в. Записник бр. 119 Наставно-стручног већа, од 26. 1. 

2023). Циљ скупа је презентација и дицеминација резултата истраживања реализованог 

у оквиру пројекта. 
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