
Илустративни пример резултата рада на пројекту: обогаћена стручна и функционална 

знања васпитача о преносивим вештинама 

 

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу једина је акредитована 

високошколска установа у региону, па и шире, у којој се настава изводи на три језика: српском, 

румунском и од 2009. године на ромском језику. Већ традиционално, 21. 2. обележава 

Међународни дан матерњег језика и то свеколиким стваралаштвом. Ове године студенткиње и 

студенти сва три наставна језика основних и мастер студија, уз менторство професорки Стручног 

већа за матерње језике (српски, румунски, ромски) и Стручног већа за методике, осмислили су и 

у холу Високе школе приредили занимљиву изложбу Свако слово открива нам нешто ново са 

циљем да представе графичку структуру слова српског, румунског и ромског писма са којом се 

деца упознају у години пред полазак у школу. Поставка тродимензионално обликованих слова 

од различитих материјала обогаћена је и подацима из историје развоја румунског и ромског 

писма, са нагласком на специфичности оба писма, као и примерима језичког стваралаштва деце, 

који су приређени у форми плаката. Посебна вредност изложбе јесте у томе што наставља 

неговање традиционално наслеђених вредности Високе школе у Вршцу – огледало је заједничког 

рада и стваралаштва више култура, поштовања разноликости и културе различитости, а на 

добробит како васпитања и образовања младих нараштаја, тако и средине у којој остварује своју 

васпитно-образовну делатност.  

 

Припрема и реализација ове изложбе илустративан је пример обогаћених знања васпитача о 

многим преносивим вештинама и њихове примене у практичном раду. (Знатан број укључених у 

припрему материјала за изложбу били су и активни васпитачи који су студенти мастер студија 

Високе школе у Вршцу и који су учествовали у истраживању о преносивим вештинама и 

присуствовали презентацији и дисеминацији резултата рада.)  

 

Зарад развијања и реализације полазне идеје, било је неопходно да сви учесници у припреми 

изложбе примене и оснаже своје:  

(1) интерперсоналне вештине (вештине рада у тиму на тродимензионалном обликовању и 

израђивању слова; комуникацијске вештине, неговали су тако комуникацију у виртуелном 

окружењу зарад размене информација и продуката рада, као и комуникацију у мултикултуралној 

студентској заједници);  

(2) организационе вештине (управљање временом потребним за припрему изложбеног 

материјала, координирање задацима); 

(3) дигиталне вештине (ове вештине примењиване су и унапређиване дизајнирањем и израдом 

плаката са језичким творевинама деце; апликације су употребљиване  за размену информација и 

др.); 

(4) аналитичке (вештине прикупљања, анализе различитих ресурса и промишљање њихове 

искористивости за представљање слова), као и:  

(5) личне (интраперсоналне) вештине као што су: поузданост, тачност, одговорност, марљивост.и 

креативност. 

Резултати рада доступни су на адреси: https://www.uskolavrsac.edu.rs/medjunarodni-dan-maternjeg-

jezika-3/. 
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