
 

 
 
 
Istraživačko - edukativni centar 
Omladinski trg 1, Vršac 
Research - Educational Centre 
 Vrsac, Serbia 
 

 

Извештај 

 

о реализацији пројекта Компетенције учитеља за идентификацију и рад са 
даровитим ученицима који је одобрен и финансиран од Покрајинског 

секретаријата за образовање, управу и националне заједнице. 

 
 

Истраживачко-едукативни центар (ИЕЦ) из Вршца, у сарадњи са Високом школом 

струковних студија за васпитаче Михаило Палов у Вршцу је у периоду од октобра до 

децембра 2013. године реализовао пројекат Компетенције учитеља за идентификацију и 

рад са даровитим ученицима, одобрен од Покрајинског секретаријата за образовање, 

управу и националне заједнице. Остварен је постављен циљ пројекта: оспособљавање 

учитеља да благовремено препознају даровиту децу и са њима адекватно раде. 

Прва фаза пројекта је подразумевала израду упитника (пример упитника достављамо у 

прилогу) намењог учитељима који раде у  основним школама у јужнобанатском региону и 

који је као циљ имао да предиктивно сагледа компетенције, знања и искуства учитеља у 

овој области.  

Упитник је дистрибуиран, односно, спроведен на репрезентативном узорку који је 

обухватао све основне школе јужнобанатског региона у којима се настава одвија на 

језицима националних заједница (румунском, словачком, мађарском..) и на српском 

језику. Коначан узорак испитаника био је 94. 

Након обраде података и увида у постојеће компетенције учитеља када је реч о 

идентификацији и раду са даровитим ученицима, од стране координатора и пројектног 

тима, осмишљени су садржаји који би учитељима помогли да савладају знања и вештине 

из поменуте области. 

18.12.2013. године организован је стручни скуп намењен, пре свега, учитељима - 

учесницима у истраживању, али и студентима Високе школе, члановима Истраживачко-

едукативног центра и осталима) на којем су представљени резултати истраживања и 



садржаји - смернице за даљи рад на поменутом пољу. Истичемо да су теме о којима се 

разговарало на стручном скупу инициране од стране испитаних учитеља. Позив за 

стручни скуп је уручен свим учитељима који су учествовали у првој фази пројекта, 

односно, учитељима који су попуњавали упитник (позивницу достављамо у прилогу).   

Стручни скуп је протекао у атмосфери међусобног уважавања и сарадње, размене 

искустава и дискурса између чланова Истраживачко-едукативног центра, наставника 

Високе школе који су дуги низ година посвећени истраживању феномена даровитости и 

присутних учитеља, професора разредне наставе, педагога, директора основних школа и 

осталих, који су у пракси у директном контакту са даровитим ученицима. Стручни скуп је 

организован у свечаној сали Високе школе струковних студија за васпитаче Михаило 

Палов у Вршцу, уз пригодно послужење. Атмосфера са стручног скупа је забележена на 

фотографијама објављеним на сајту Високе школе http://www.uskolavrsac.in.rs/strucni-skup/ 

Учесницима стручног скупа, на самом крају, подељене су потврде о учешћу на пројекту 

Компетенције учитеља за идентификацију и рад са даровитим ученицима, као и 

публикације посвећене даровитости, издања Високе школе (пример потврде достављамо у 

прилогу). 

Завршну, значајну фазу пројекта представљало је приређивање публикације – билтена о 

даровитима. Публикација садржи прилог о резултатима већ поменутог истраживања, 

садржаје који могу помоћи учитељима, педагозима и осталима у в.о. раду са даровитим 

ученицима, као и стручне радове и примере добре праксе учесника пројекта (учитеља, 

педагога и других). Публикација ће бити достављена свим учесницима стручног скупа и 

подељена заинтересованима за рад са даровитом децом (студентима, члановима 

Истраживачко-едукативног центра и осталима), као и Покрајинском секретаријату за 

образовање, управу и националне заједнице. 
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