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У Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 25. маја 
2013. године организована је Међународна интердисциплинарна научно-стручна 
конференција МЕТОДИЧКИ ДАНИ са темом „КОМПЕТЕНЦИЈЕ ВАСПИТАЧА ЗА 
ДРУШТВО ЗНАЊА“.  

Иницијалне тематске области Конференције су:  

1. педагошко-методичке компетенције васпитача – нове парадигме, 
2. интерперсоналне компетенције васпитача (лидерске и организационе компетенције 
васпитача, комуниколошке, тимске и др.), 

3. компетенције васпитача за рад са децом у јасленом узрасту, у болничким и 
социјалним установама, 

4. компетенције васпитача за неговање културе и традиције и 

5. компетенције запослених свих нивоа образовања у општем смислу (у складу са 
променом парадигме образовања, дигитализацијом и информатизацијом друштва, 
глобализацијом, одрживим развојем, инклузијом, експанзијом образовања на даљину, 
питањима медијске писмености, јављањем нових психолошких увида као што су: 
емоционална, социјална, духовна интелигенција и др.). 

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди као домаћин 
скупа, организовала је ову Међународну конференцију у сарадњи са једним домаћим и пет 
страних партнера из академских, научних и стручних кругова: Факултет за менаџмент у 
Сремским Карловцима, Универзитет „Унион − Никола Тесла“ у Београду из Србије; Anton 
Chekhov Педагошки институт у Таганрогу из Русије; Филолошки, историјски и теолошки 
факултет, Западни универзитет у Темишвару из Румуније; Факултет за социологију и 
психологију, Западни универзитет у Темишвару из Румуније, затим Филозофски факултет, 
Eötvös Loránd Универзитет (ELTE) у Будимпешти из Мађарске и Асоцијација за 
образовање уметника Psalmus Humanus у Будимпешти из Мађарске.  

Отварање Конференције започето је обраћањем директорке Високе школе у 
Кикинди, др Тамара Грујић. Присутнима се обратио и др Јожеф Кабок, помоћник 
покрајинског секретара за науку и технолошки развој и мр Милош Латиновић, заменик 
председника Општине Кикинда. Након поздравних речи уследио је музичко-сценски 
наступ студената ВШССОВ у Кикинди са смера за традиционалну игру, под вођством 
проф. Гордане Рогановић, којим је представљен колаж градских игара Србије, на начин 
како се то током 19. и почетком 20. века изводило.  

  Пленарну секцију отворила је др Весна Срдић, проф. са уводним излагањем, након 
чега је др Mihai Predescu, са Факултета за социологију и психологију са Западног 
универзитета у Темишвару (Румунија), одржао излагање на тему: Ново сагледавање 
профила компетентности предшколских васпитача (Revisiting the Competence Profile оf 
Preschool Teachers). Проф. др Драгана Павловић Бренеселовић са Филозофског факултета, 
Универзитета у Београду (Србија) одржала је предавање на тему Од овладавања знањима 



и вештинама до компетентности: два приступа компетенцијама васпитача; проф. др 
Љиљана Пешикан Љуштановић са Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду 
(Србија) говорила је о Усменој лирици и генези српског песништва за децу, и проф. др 
Живка Крњаја са Филозофског факултета Универзитета у Београду (Србија) одржала је 
излагање са темом: Развој компетенција васпитача кроз професионално усавршавање. 

  У оквиру ове Конференције приређена је и изложба ликовних радова деце вртића 
„Мики“, коју је отворила мр Мирослава Којић, проф. 

  Због великог одзива учесника, рад је организован, осим заједничког, пленарног 
дела, у пет различитих секција. Затварање скупа водила је др Весна Срдић, проф. износећи 
генерална запажања и трендове који су изнети на Конференцији и указујући на нове 
правце и теме које наредних година треба обрадити у оквиру ове Конференције. 

Присутно је било 60 учесника који су излагали научне и стручне радове, од тога је 
страних излагача било преко 20, и то из Румуније, Мађарске, Хрватске и Босне и 
Херцеговине. Ове године пристигло је 76 научних и стручних радова, аутора из читаве 
Србије, Босне и Херцеговине, Македоније, Хрватске, Црне Горе, Румуније, Мађарске, 
Русије и Португала, који ће бити публиковани у Зборнику апстраката и Тематском 
зборнику.  

Радни језици конференције били су српски и енглески. 

Како Висока школа за образовање васпитача у Кикинди истовремено развија 
међународни и научни аспекат и задржава стручни карактер конференције, ове године је 
око 50 васпитача било у улози слушалаца, а више од десет радова васпитача чинило је 
посебну секцију у којој се дискутовало о добрим примерима васпитно-образовне праксе. 

Одржавање Међународне научно-стручне конференције финансијски је подржао 
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој. 

 


