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Годишњи извештај стручног усавршавања
За радну 2019-2020.годину
Стручно усавршавање као саставни и обавезни део професионалног развоја
васпитног особља у Установи подразумева континуирано стицање нових и усавршавање
постојећих компетенција организовањем различитих активности у Установи и ван ње.
Континуирано су праћена актуелна дешавања, напредак и развој деце у свим
сегментима.
За радну 2019-2020. годину планирано је да се у установи реализују три
једнодневна семинара за све мед.сестре-васпитаче, васпитаче и стручног сарадника. Овај
план је и реализован. Током радне године реализовани су семинари:
1. Учење у пројектном приступу;
2. Даровито дете ;
3. Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадика и наставника у функцији
унапређивања етоса у предшколској установи;
Поред реализације ових семинара запослени су похађали различите облике
екстерног стручног усавршавања:
➢ присуствовали су Стручној конференцији за васпитаче на Тари;
➢ присуствовали су 4.окружним сусретима васпитача у Смедереву;
➢ стручни сарадник је прошао две обуке у оквиру пројекта СУПЕР;
➢ стручни сарадник изабран је за члана Програмског одбора Савеза усружења
васпитача Србије, као и у председништво Центра Београд Удружења стручних
сарадника и сарадника предшколских установа Србије;
➢ директор установе прошао је једну обуку радне групе за израду Стратегије
унапређења система предшколског васпитања и образована на територији општине
Кучево;
➢ директор установе је прошао обуку за аплицирање са пројектима установе код
различитих донатора;
➢ директор установе је похађао обуку за полагање испита за лиценцу директора;
➢ мед.сестре-васпитачи и васпитачи похађали су обуку за примену нових Општих
основа у раду са децом...
Током трајања ванредног стања и ванредних мера запослени су реализовали и
присуствовали различитим облицима интерног стручног усавршавања. Доста је рађено и
на:
➢ унапређивању компјутерских компетенција заполсених;
➢ путем умрежених канала редовно су прослеђивани едукативни садржаји, стручна
литература, линкови стручних сајтова, као и сајта Министарства просвете, науке и
технолошког развоја;
➢ праћени су вебинари и online обуке које је организовало Министарство просвете,
науке и технолошког развоја.
О реализованим облицима стручног усавршавања води се и редовно ажурира
документација као и ажурирање података о бодовима стручног усавршавања запослених.
Такође, сви практичари су прошли дводневне обуке у оквиру пројекта СУПЕР;
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