
Сви појмови који су у тексту употребљени у мушком граматичком роду 
обухватају мушки и женски род лица на које се односе. 

 

Резултати евалуације стручног скупа 

 
На стручном скупу Значај преносивих вештина за професионални развој васпитача у АП 

Војводини, реализованом 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), који је 

одржан 11. 2. 2023. године (са почетком у 10.00, мали амфитеатар Високе струковне 

васпитачке и медицинске школе у Вршцу), учествовао је укупно 51 учесник. Скупу су 

присуствовали већином васпитачи који се стручно усавршавању похађањем мастер 

струковних студија Високе струковне васпитачке и медицинске школе у Вршцу (43), 

њихови професори (6), као и студенти других студијских програма (2). Учесници 

васпитно-образовну делатност остварују у: Београду, Вршцу, Ковачици, Ковину, 

Пожаревцу, Младеновцу, Алибунару, Владимировцу и Сопоту. Након реализације скупа, 

процењивали су постигнућа скупа од стране пре свега васпитача (в. Прилог 1. 

Евалуација). Листу за евалуацију попунио је 34 учесника, а резултати евалуације дати су 

у Табели 1. Евалуациона листа била је анонимна 

 

Табела 1. Резултати евалуације стручног скупа Значај преносивих вештина за 

професионални развој васпитача у АП Војводини 

Учесници су имали могућност да оценама од 1 до 5 (1 – недовољан, 2 – довољан, 3 – 

добар, 4 – врло добар, 5 – одличан) процене сегменте скупа Значај преносивих вештина 

за професионални развој васпитача у АП Војводини. По појединачним сегментима, 

резултати евалуације су: 1. Значај теме скупа: 28 одговора – оцена 5, 6 одговора – оцена 

4; 2. Ефикасност скупа: 31 одговор – оцена 5; 3 одговора – оцена 4; 3. Информативност 

скупа: 33 одговора – оцена 5, 1  одговор – оцена  4; 4. Припремљеност излагача и 

презентације:33 одговора – оцена 5, 1 одговор – оцена 4; 5. Подељени материјал за 

учеснике: 33 одговора – оцена 5, 1 одговор – оцена 4. Није било ниједне оцене у распону 

од 1 до 3 (1 – недовољан, 2 – довољан, 3 – добар). Резултати показују да је скуп оцењен 

високом просечном оценом одличан (4,92), одличне оцене дате су и за сваки појединачни 

сегмент (распон: 4,82 – 4,97). Највишом просечном оценом (4,97), како показује Табела 

1, оцењена је информативност и припремљеност скупа, као и материјал за учеснике, за 

тим следи ефикасност скупа (4,91), као и значај теме скупа (4,82). 

Сегмент који је процењиван Просечна оцена 

1. Значај теме скупа одличан (4.82) 

2. Ефикасност скупа одличан (4.91) 

3. Информативност скупа одличан (4.97) 

4. Припремљеност излагача и презентације одличан (4.97) 

5. Подељени материјал за учеснике одличан (4.97) 

Укупно одличан (4. 92) 



Сви појмови који су у тексту употребљени у мушком граматичком роду 
обухватају мушки и женски род лица на које се односе. 

 

Прилог 1.  

 

ЕВАЛУАЦИЈА  

Поштована/и, 

У наредној табели заокруживањем бројева од 1 до 5 (1 – недовољан, 2 – 

довољан, 3 – добар, 4 – врло добар, 5 – одличан) процените одабране 

сегменте скупа Значај преносивих вештина за професионални развој 

васпитача у АП Војводини (11. 2. 2023. године).  Евалуациона листа је 

анонимна.  

СЕГМЕНТ КОЈИ СЕ 
ПРОЦЕЊУЈЕ 

1 – недовољан, 2 – довољан, 3 – добар,  
4 – врло добар, 5 – одличан 

 
Значај теме скупа 1 2 3 4 5 
Ефикасност скупа 1 2 3 4 5 
Информативност 
скупа 

1 2 3 4 5 

Припремљеност 
излагача и 
презентације 

1 2 3 4 5 

Подељени материјал 
за учеснике 

1 2 3 4 5 

 

Желећи Вам свако непролазно добро,  

захваљујемо Вам на подршци, сарадњи и учешћу! 

 

Истраживачки тим развојноистраживачког пројекта  

Значај преносивих (комуникацијских, личних, дигиталних) вештина  
за професионални развој васпитача у АП Војводини 

 


