
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



Преносиве/трансверзалне/трансферабилне/меке/
енгл. soft skills вештине

Вишенаменске вештине које се 
могу применити у великом 
броју различитих улога и у 

различитим професионалним и 
личним контекстима. 

Називају се преносиве управо 
зато што су примењиве на било 

који посао. 

Сâм појам је веома широк и 
укључује све вештине које 

појединац стиче током целог 
свог живота (кроз образовање, 

читање, друштвене и 
професионалне активности, 

живот уопште).

У међународним и 
националним документима: 
потребно је уложити додатне 
напоре у развој и оснаживање 

преносивих вештина.

Истраживања (Велика 
Британија, Србија, Румунија, 
Тајланд, Португал, Црна Гора, 
Мађарска, 2013–2021) указују 
на потребу за унапређивањем 

преносивих вештина 
наставника, васпитача, 
студената, обогаћивање 
наставних програма...

Условљеност: савременим 
контекстом,  напретком 

технологије, друштвеним 
променама, захтевима тржишта 

рада...; у складу са: 
целоживотним учењем, 

професионалним развојем.



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 …

Једна од актуелних класификација 
преносивих вештинаОве 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...



О НАШЕМ ИСТРАЖИВАЊУ

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 професионалном развоју; 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 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 истраживања

У истраживању је учествовало укупно 154 васпитача
који већином васпитно-образовну делатност остварују на
територији АП Војоводине;

42,9% чине васпитачи који имају од 1 до 10 година
радног стажа, а најмање је васпитача са радним стажом
од 30 и више година (2,6%);

безмало сви учесници у истраживању су женског пола
(96,1%);

52,6% је васпитача са високом стручном спремом, док је 
оних са завршеним мастер струковним студијама 10,4%. 

45% је похађало неки од програма стручног
усавршавања о преносивим вештинама;

57,9% 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%;

васпитно-образовна делатност остварује се пре свега у
градовима (93,5%).



Ток истраживања и обрада резултата
Истраживање је спроведено у периоду од маја 2022. до новембра 2022. 

За потребе истраживања конципиран је онлајн упитник, који су учесници 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. За више података изведен је и
одговарајући Ексел документ (XLSX).

Истраживање је реализовано од стране истраживачког тима у следећем саставу: 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/.)



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

Обухват 

истраживања 

на територији  

АП Војводине

Обухват истраживања



ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ДИСЕМИНАЦИЈА РЕЗУЛТАТА 
ИСТРАЖИВАЊА



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 вештина 

за лични развој за професионални развој



Како васпитачи процењују сопствена умења да 
ефикасно примене преносиве вештине

у васпитно-образовном раду уопште

у раду са даровитима



ПРЕНОСИВЕ ВЕШТИНЕ И ВРЕДНОСНИ СТАВОВИ 
ВАСПИТАЧА

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

Лични развој

Професионални развој



Вредносни став васпитача о доприносу ефикасне 
примене преносивих вештина за унапређивање 

васпитно-образовног рада у целини



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.



Мотивација учесника у истраживању да креирају и 
спроводе активности: 

• у вези са применом преносивих вештина за 

лични развој

• 79,9% је оних који су у потпуности мотивисани

да креирају и спроводе активности у вези са

применом преносивих вештина за лични развој

или се са тим делимично слажу (18,8%)

• у вези са применом преносивих вештина за 

професионални развој 

• у потпуности се слаже 74% испитаника,

делимично 24%

• за усвајање, унапређивање и примену 

преносивих вештина у васпитно-образовној 

пракси.

• 78,6% је оних који су у потпуности и

делимично (19,5%) мотивисани за ове

активности

• за усвајање, унапређивање и примену 

преносивих вештина у раду са даровитима

• знатан је проценат (71,4%) оних који су у

потпуности мотивисани, делимична

мотивисаност присутна је код 24% испитаника



Мотивисаности учесника у истраживању да се професионално 
оснажују и усавршавају у домену примене преносивих 

вештина: 

• за лични развој • у потпуности се слаже 83,8% а делимично

14,9%

• за професионални развој • велика већина је потпуно (83,1%) или

делимично (15,6%) мотивисана за овакве

активности.

• у васпитно-образовном контексту • проценат оних који су у потпуности

мотивисани је висок (85,1%), делимично се

слаже 14,9%

• у раду са даровитима • 75,3% је оних који су у потпуности

мотивисани са наведену активност, делимично

се слаже 20,8%



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.



Учесници у истраживању преносиве вештине виде као:

Алат / алатке за 
будућност

Кључ за 
професионални 

развој
Благо

Корак напред у 
практичном раду

Степенице успеха Супермоћ Стваралаштво Оглед

Људски штит
Књига која се 

непрекидно пише
...



Информисање васпитача о преносивим вештинама, 
њиховом оснаживању и значају



Најефикаснији начини за оснаживање преносивих 
вештина из перспективе васпитача



СУМАРНИ РЕЗУЛТАТИ



Сумирање основних резултата о преносивим вештинама 
из перспективе васпитача

Поља

самопроцене

васпитача

Доминантни резултати Најбоље (пр)оцењено Поља будућег рада и развоја

Знања Оцена врло добар (4) • Знања васпитача о значају 

преносивих вештина за 

професионални развој 

(45,45%)

• Знања о преносивим дигиталним

вештинама (33,12%, оцена 4)

• Знања о значају преносивих вештина за

васпитно-образовни рад са даровитима

(31,82%, оцена 4)

Умења Делимично слагање са 

тврдњама типа: Умем да 

ефикасно примењујем 

преносиве вештине...

• Умења васпитача да 

ефикасно примене 

преносиве вештине у 

васпитно-образовном раду 

(потпуно слагање 53,2%)

• Умења васпитача да ефикасно примене

преносиве вештине у васпитно-

образовном раду са даровитима (26%

потпуног слагања)

Вредносни ставови Потпуно слагање са 

тврдњама: верујем да 

оснаживањем сопствених 

преносивих вештина могу 

унапредити 

лични/професионални

развој.

• Потпуно и процентуално

једнако (90,3%) слагање са 

тврдњама: верујем да 

оснаживањем сопствених 

преносивих вештина могу 

унапредити лични / 

професионални развој.

• Вредносни став васпитача о значају

примене преносивих вештина за

препознавање и подстицање

даровитости на раном узрасту (79,9%

потпуног слагања)



Поља

самопроцене

васпитача

Доминантни резултати Најбоље (пр)оцењено Поља будућег рада и развоја

Мотивација 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 учесника у 

истраживању 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%)

Концептуализација Позитивна / афирмативна 

концептуализација

• Веома важан, вредан 

ентитет (39,9%)

• Концепти преносивих вештина као 

значајног ресурса; истраживања и 

стваралаштва, као и примене технологија у 

вези са преносивим вештинама



Резултати истраживања биће коришћени за: 

Унапређивање васпитно-
образовне праксе

Конципирање различитих 
облика (стручног) 

усавршавања 

Унапређивање квалитета 
високошколске наставе за 

васпитаче

Објављивање научних и 
стручних радова

Полазиште и мотивација за 
даља промишљања и 

истраживања у овој области
...



УМЕСТО ЗАКЉУЧКА: ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА

 Испитано је актуелно стање у предшколским установама о примени преносивих
вештина у васпитно-образовном контексту и њиховом значају за професионални
развој;

 препознати су владајући концепати и вредносни ставови о преносивим вештинама у
васпитачкој пракси;

 препознате потребе за унапређивања професионалне праксе у овој области.



О СВИМ ПРОЈЕКТНИМ АКТИВНОСТИМА СА 
ИЗВОРИМА

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

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



