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Промоција интеркултурних вредности кроз истраживачки рад и 
размену искустава студената 

 
Наративни извештај  

(након продужења рока за реализацију активности до јуна 2013.) 

 

Едукативни центар за даровите у сарадњи са Високом школом струковних студија за 

васпитаче „Михаило Палов“ и Универзитетом „Аурел Влајку“ из Арада почео је у 

новембру 2012. године реализацију горенаведеног пројекта за који је потписан уговор бр. 

128-90-766/2012. Сарадња између наведених институција обезбедила је могућности за 

заједнички рад младих различитих националности (Срба, Румуна, Рома, Словака...). 

Финални финансијски извештај послат је Секретаријату крајем 2012. године.  

 

Након усмених консултација мејлом и телефоном, 06. децембра 2012. у Вршцу је одржан 

састанак представника ЕЦД-а, Високе школе струковних студија за образовање васпитача 

„Михаило Палов“ у Вршцу и Универзитета „Аурел Влајку“ у Араду у Вршцу, када су 

договорени даљи кораци реализације пројекта и улоге три институције у пројекту. Том 

приликом организована је промоција књиге Арадско позориште проф. др. Лизике Михуц 

током које су студенти имали прилику да се упознају са културном историјом суживота 

Срба и Румуна на овим просторима. Након промоције књиге групе студената из Румуније 

и Србије имале су двочасовне радионице на тему односа младих према стереотипима 

уопште, а посебно оним о другим народима и могућим начинима промене ових односа 

кроз неговање дијалога, развијања способности слушања и уважавања другог и промоцију 

интеркултурних вредности.  

 

Исто тако, у складу са циљевима пројекта, оформљене су групе студената (око 15 

студената у обе укључене институције) различитих националности са обе стране границе 

и почео је њихов рад са менторима на припреми инструмената за снимање васпитних 

стилова у зависности од националне припадности родитеља. Дакле, студенти су са својим 

менторима дискутовали о васпитним стиловима и њиховим главним карактеристикама, 

упознали се са релевантном литературом и методологијом спровођења истраживања 

мањег обима и почели са припремом инструмената (интервју, посматрање, упитник). Ради 

се о групном и самосталном менторски вођеном раду студената који су на основу 

осмишљених инструмената проучили васпитне стилове у породици у зависности од 

нациналног породичног окружења. Пошто су установили васпитне стилове у савременој 

породици у Срба, Румуна, Рома, Словака... студенти из Вршца су једни другима 

презентовали своје налазе и на радионицама дискутовали о уоченим сличностима и 

разликама. 

 

Резултати рада студената кроз истраживачки рад, радионице и дискуције на тему 

васпитних стилова у породицама Срба, Румуна, Рома, Мађара и Словака објављени су у 



 

студентском Билтену у 200 примерака који је на располагању студентима са обе стране 

границе и који је допринео дисеминацији резултата пројекта у целини и представљао први 

корак на осигурању његове одрживости. Билтен садржи и краће књижевне форме за децу 

којима су деца из различитих националних окружења изложена у васпитном раду у својим 

породицама. Приче, песме, успаванке, бројалице су на матерњим језицима студената 

учесника у пројекту (српски, румунски, ромски, мађарски и словачки), а уз њих су дати и 

преводи на спрски које су студенти сами израдили, пошто су углавном билингвални 

говорници свог матерњег и језика средине.  

 

Како је планирано, организована је и једнодневна посета студената и професора Високе 

школе струковних студија за образовање васпитача из Вршца Универзитету „Аурел 

Влајку“ у Араду када су колеге из Румуније организовале изванредан пријем у Ректорату 

Универзитета, након чега су студенти и професори имали прилике да посете главни 

објекат у коме се одржава настава где су студенти изложили резултате истраживања и 

дискутовали о потенцијалним сличностима и разликама. Посета је реализована 24. маја 

2013. године и представљала је изванредно интеркултурно искуство за бројне учеснике из 

Србије и Румуније. Кратак опис и фотографије са овог догађаја доступне су на сајту 

Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Вршцу, и могу се наћи на 

линку: http://www.uskolavrsac.in.rs/?p=4741  

и на порталима  

eVrsac.rs (http://www.evrsac.rs/index.php/vesti/item/1033)  

и vrsacplus.com (http://vrsacplus.com/index.php/gradske-vesti-2/lokalna-

samouprava/vesti/3730-susreti-vrsackih-i-rumunskih-studenata) 

 

Важно је још једном напоменути да су трошкови главних активности покривени још у 

децембру 2012, а они се пре свега односе на пут студената и професора у Арад, трошкове 

освежења учесника у пројекту током заједничких активности, као и трошкове издавања 

публикације.  

 

У прилогу се доставља и један примерак Студентског билтена и фотографије из Арада, 

као и примерак локалних новина „Вршачка кула“ у којој је објављена информација о 

сарадњи студената и посети Араду.  

 

 

 

У Вршцу, 31.05. 2013.       Јелена Пртљага  

 

 

________________________ 

 

 


