
Стручни скуп у оквиру развојноистраживачког пројекта

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

професионални развој васпитача у АП Војводини, подржан је од стране Покрајинског 

секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност 

(бр. 142-451-2183/2022-02/02).

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу, 

11. фебруар, 2023. у 10.00



интерперсоналне

• тимски рад, 
вештине 
подучавања/
тренинга, 
комуникацијске 
вештине, 
конструктивно 
решавање 
конфликата…

аналитичке 

• истраживачке 
вештине, вештине 
прикупљања, 
анализе и 
интерпретације 
података, анализа 
ризика...

техничке 

• одлично 
познавање 
рада на 
рачунару, 
умећа рада 
са одређеним 
машинама …

организационе 

• одређивање 
приоритета, 
управљање 
временом,  
задацима, 
ресурсима, 
координација 
…

личне вештине

• поузданост, 
тачност, 
одговорност, 
марљивост, 
интегритет, 
управљање 
стресом …

Преносиве вештине – једна од актуелних 
класификацијаОве вештине могу се 

усвајати, развијати, 

преносити и оснаживати.

Добити: олакшати и убрзати процес

уласка на тржиште рада, напредовати

на послу, снаћи се када наступе

промене...



ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ДИСЕМИНАЦИЈА РЕЗУЛТАТА 
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.



Извод из методолошког оквира 

истраживања
Циљ: утврдити актуeлно стање – знања, умења и вредносне
ставове 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 активности за
усвајање, унапређивање и примену преносивих вештина у
професионалној пракси и развоју и даље се професионално
оснажују у овом домену.

Истраживачко питање/полазна хипотеза конципирано је на
претпоставци да васпитачи поседују одговарајућа знања и
умења и вредносне ставове о значају преносивих вештина за
професионални развој, али да постоји мотивисаност и потреба
за даљим усавршавањем у овом домену.

Узорак. – У истраживању је учествовало укупно 154 васпитача
који већином васпитно-образовну делатност остварују на
територији АП Војводине; 42,9% – од 1 до 10 година радног
стажа; 96,1% женског пола; 52,6% са ВСС; 57,9% остварује
васпитно-образовни рад у вртићким групама; у градовима
93,5%; 45% је похађало неки од програма стручног
усавршавања о преносивим вештинама.



Истраживањем су 
обухваћени и 
васпитачи из 
Београда, 
Младеновца, 
Пожаревца, 
Смедерева и Сопота.

Обухват 

истраживања 

на територији  

АП Војводине

Обухват истраживања



Ток истраживања

Истраживачки тим: проф. др А. Стојановић
(контрола квалитета инструмента, резултата и
описа резултата), др Јелена Пртљага (контрола
квалитета инструмента, резултата и описа
резултата), др Еуђен Чинч (контрола квалитета
инструмента, резултата и описа резултата), др
Тања Недимовић (коаутор инструмента за
прикупљање података, контрола квалитета
резултата и описа резултата), др Наташа Стурза
Милић (контрола квалитета и развијање
инструмента, контрола квалитета резултата и
описа резултата), др Предраг Пртљага (е-обрада
инструмента, дистрибуција инструмента, е-обрада
резултата, контрола квалитета резултата и описа)
и др Ивана Ђорђев (коаутор инструмента за
прикупљање података, дистрибуција инструмента,
опис резултата и презентација резултата). (Остале
активности чланова тима у оквиру пројекта в. на
порталу: http://vaspitacice.rs/.)

Упитник

Дистри-
буција

Обрада 
резултата

Опис 
резултата

Презентација,                         
дисеминација

(мај – новембар 2022)

(децембар 2022 – јануар 2023)

(фебруар 2023)



КАКО ВАСПИТАЧИ (ПР)ОЦЕЊУЈУ СОПСТВЕНИМ 
ЗНАЊИМА О ПРЕНОСИВИМ ВЕШТИНАМА

Од васпитача који су учествовали у истраживању најпре се тражило да на скали од 1 до
5 (1 – недовољан, 2 – довољан, 3 – добар, 4 – врло добар, 5 – одличан) процене
сопствена знања: о преносивим вештинама уопште; о преносивим комуникацијским
вештинама; о преносивим личним вештинама; о преносивим дигиталним вештинама; о
значају преносивих вештина за лични развој; о значају преносивих вештина за
професионални развој; о значају преносивих вештина за васпитно-образовни рад, као и
о значају преносивих вештина за васпитно-образовни рад са даровитима



Резултати само(пр)оцене васпитача:

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%

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.



КАКО ВАСПИТАЧИ ПРОЦЕЊУЈУ СОПСТВЕНА 
УМЕЊА ДА КОРИСТЕ ПРЕНОСИВЕ ВЕШТИНЕ

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, професионални развој, у
васпитно-образовном раду, као и у васпитно-образовном раду са даровитима
и то помоћи четворостепене скале: Уопште се не слажем / Делимично се
слажем / У потпуности се слажем / Неодлучан/на сам.



Како васпитачи процењују сопствена умења да ефикасно 
примене преносиве вештине: сумарни резултати

Висока заступљеност 
потпуног/делимичног слагања

Поље будућег рада и развоја



ПРЕНОСИВЕ ВЕШТИНЕ И ВРЕДНОСНИ СТАВОВИ 
ВАСПИТАЧА

Након самопроцене знања и умења, васпитачи су изражавали степен слагања са
тврдњaма: верујем да оснаживањем сопствених преносивих вештина могу унапредити
лични развој; верујем да оснаживањем сопствених преносивих вештина могу
унапредити свој професионални развој; верујем да ефикасна употреба преносивих
вештина доприноси унапређивању васпитно-образовног рада у целини; верујем да
примена преносивих вештина има посебан значај за препознавање и подстицање
даровитости на раном узрасту.



Вредносни став васпитача о унапређивању развоја 
оснаживањем сопствених преносивих вештина 

(висока заступљеност потпуног/делимичног слагања)

Лични развој

Професионални развој



ПРЕНОСИВЕ ВЕШТИНЕ И МОТИВАЦИЈА 
ВАСПИТАЧА

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, за професионални развој, за усвајање,
унапређивање и примену преносивих вештина у васпитно-образовној пракси,
као и у раду са даровитима.



Поља

самопроцене

васпитача

Доминантни 

резултати

Најбоље

(пр)оцењено

Поља 

будућег рада и развоја

Мотивација

(сумарни 

резултати)

Потпуно слагање да 

креирају и спроводе 

активности у вези са 

применом преносивих 

вештина.

Потпуно слагање да се 

професионално 

оснажују и усавршавају 

у домену примене 

преносивих вештина.

Мотивација васпитача да 

креирају и спроводе 

активности у вези са 

применом преносивих 

вештина за лични развој

(79,9%), те за усвајање, 

унапређивање и примену 

преносивих вештина у 

васпитно-образовној 

пракси (78,6%).

Мотивисаност васпитача да 

се професионално 

оснажују и усавршавају у 

домену примене 

преносивих вештина у 

васпитно-образовном 

контексту (85,1%).

Мотивисаност васпитача да 

креирају и спроводе активности 

за усвајање, унапређивање и 

примену преносивих вештина у 

раду са даровитима (71,4%).

Мотивисаност васпитача да се 

професионално оснажују и 

усавршавају у домену примене 

преносивих вештина у раду са 

даровитима (75,3%).



Мотивисаност васпитача да размењују релевантне 
информације о значају преносивих вештина за 

професионалну праксу, лични и професионални развој, 
као и васпитно-образовни рад



КАКО ВАСПИТАЧИ ДОЖИВЉАВАЈУ ПРЕНОСИВЕ 
ВЕШТИНЕ

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. 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.



Васпитачи преносиве вештине виде као:



ДЕТАЉАН ОПИС РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА, КАО И 
ОСТАЛИХ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ СА ИЗВОРИМА 

ДОСТУПАН ЈЕ НА ПОРТАЛУ: VASPITACICE.RS

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

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


КОНТАКТ ПОДАЦИ
Др Ивана Ђорђев, професор струковних студија – руководилац пројекта

ivanacurcin@yahoo.com




