
Годишњи извештај стручног усавршавања за радну 2020-2021. 

годину 

 

За радну2020/2021. годину планирано је да се у установи реализују два једнодневна 

семинара за све носиоце васпитно образовног рада. План је и реализован и : 

1. Мултимедијални садржаји у функцији образовања (К4, П1, 3 дана и 24 бода); 

2. Пројектни приступ у учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и 

кооперативног учења у васпитној групи (К3, П2, 1 дан, 8 бода); 

3. Онлајн вебинар: Искуства употребе дигиталних технологија у раду са децом кроз 

принципе и примере инспиративне Ређо Емилиа праксе у објекту Сунце; 

Поред реализације семинара запослени су похађали различите облике екстерног 

стручног усавршавања: 

− Током радне године били смо део пројекта „СУПЕР“. С обзиром да пројекат СУПЕР 

промовише имплементацију нових Општих основа- Године узлета, стручно 

усавршавање и унапређивање компетенција свих запослених у установи било је у у 

складу са епидемиолошком ситуацијом у нашој земљи. Семинари и вебинари 

одржавани су углавном онлајн, путем зоом апликација или путем скајпа; 

− Стручни сарадник педагог је учествовао на вебинару „Учимо из примера“; 

− Стручни сарадник педагог је учествовао на вебинару „Повезаност самовредновања и 

квалитетног развојоног плана“; 

− Педагог Јелена Славић и васпитач Елизабета Унгурјановић присуствовале су на 

Сусретању васпитача „Један дан у вртићу“ у Врњачкој Бањи;  

− Директорка Биљана Кецман и васпитач Милена Јовановић присуствовали су на 

стручној конференцији васпитача у Врњачкој Бањи; 

− Били смо део предшколске онлајн заједнице учења и хоризонталне размене у оквиру 

које смо одгледале вебинаре на следеће теме: 

1. тема: Подршка социјално-емоционалном учењу деце предшколског узраста; 

2. тема: Дигитални алати у функцији професионалног развоја; 



3. тема: Подршка добробити и резилијентности деце предшколског узраста; 

4.    тема: Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем 

правила;  

5. тема: Подршка породицама са децом предшколског узраста из осетљивих група; 

6 тема: Креирање стимулативних прилика з развој и учење деце узраста до три године 

(тема намењена медицинским сестрама васпитачима и стручним сарадницима; 

У оквиру Хоризонталне размене сви васпитачи, стручни сарадник и директор били 

су у прилици да одгледају вебинаре онлајн, интерно је направљен распоред гледања тако 

да свако погледа два до три вебинара а остали су могли да испрате вебинаре путем 

падлета или да одгледају снимке истих. 

Осим тога били смо и презентери и то:  

1. тема: Подршка социјално-емоционалном учењу деце предшколског узраста; 

4.тема: Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем 

правила; 

6 тема: Креирање стимулативних прилика за развој и учење деце узраста до три године 

(тема намењена медицинским сестрама васпитачима и стручним сарадницима; 

На састанцима је договорено да презентери буду следећи: 

1. тема: Подршка социјално-емоционалном учењу деце предшколског узраста –

презентери Сузана Илић и Сузана Живановић; 

4.тема: Васпитавање деце предшколског узраста пружањем подршке и успостављањем 

правила – презентери Елизабета Унгурјановић и Светлана Станојевић; 

6 тема: Креирање стимулативних прилика за развој и учење деце узраста до три године 

(тема намењена медицинским сестрама васпитачима и стручним сарадницима – 

презентери Милина Петровић и Олга Јаковљевић. 

За ауторе прве две теме договорено је да буде Тим васпитача, док је за шесту тему 

договорено да су аутори Тим медицинских сестрара-васпитача.васпитачи су врло успешно 

одрадили своје задатке и презентовали радове. 



− Учествовали смо у прикупљању примера из добре праксе у оквиру пројекта „СУПЕР“, 

фотографије унутрашњег и спољашњег простора слали смо као примере добре праксе, 

тако да су фотографије нашег вртића и део презентације пројекта. 

− директор установе је положила испит за лиценцу директора; 

 

Током ове радне године рађено је и на:   

− унапређивању компјутерских компетенција запослених; 

− 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. 

− Део смо WANDA пројекта који ја за циљ има тимски рад. Стручни сарадник педагог је 

прошао тродневну обуку а у септембру 2021. је планирана још једна обука. 

Оформљена је радна група за овај пројекат и одржан један састанак. Пројекат је веома 

лепо прихваћен и од стране колегеница. 

− У објекту “Маслачак” Предшколске установе “Лане” одржана је Седница Актива 

директора предшколских установа Браничевског и Подунавског округа. Домаћин 

скупа била је директорка установе Биљана Кецман. Пре почетка рада, у име локалне 

самоуправе присутнима су се обратили председник општине др Иван Рајичић и 

председник СО Кучево Бранко М. Кецман, пожелили им пријатан боравак и успешан 

рад. На активу, коме је председавала Славица Јанковић, председница овог тела, 

расправљано је о више најзначајнијих тема везаних за предшколско образовање и 

васпитање са посебним акцентом на системској реформи ове области. 

О реализованим облицима стручног усавршавања води се и редовно ажурира 

документација као и ажурирање података о бодовима стручног усавршавања запослених. 

 

 


