ИНТЕРНИ АКТ О БОДОВАЊУ
СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА КРАГУЈЕВАЦ

Стручно усавршавање у Дому (у даљем тексту : План 44) остварује се
кроз следеће облике:
1. Извођење радионице на нивоу васпитне групе/ група, односно
активности са дискусијом и анализом
2. Примена наученог са стручног усавршавања или излагање са стручних
усавршавања са обавезном дискусијом и анализом
3. Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа из области
васпитања
4. Учествовање у пројектима, учествовање у конкурсима и акредитација
програма стручног усавршавања
5. Објављивање стручних радова, ауторство и коауторство књиге,
приручника, наставних средстава
6. Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији
васпитног рада у Дому
7. Менторски рад са приправницима
8. Остале активности

Стално стручно усавршавање остварује се активностима и то:

1. Извођење радионица на нивоу васпитне групе/ група,
односно активности са дискусијом и анализом
Активност

Извођење тематске
радионице и друге
активности на нивоу
васпитне групе/ група

Помоћ у припреми
радионице

Присуствовање и
дискусија о
радионици/ обуци

Број
сати

Опис активности

Организација
простора и времена
припрема теме
реализација теме

4

Докази:
Писана припрема за радионицу,
активности,
иновативна средства,
лист за самоевалуацију у
портфолију,
фотографије, видео запис

Помоћ у припреми
радионице,
асистенција током
извођења
радионице

2

Присуствовање
евидентирање
учешће у дискусији

1

Извештај о личним
активностима у реализацији
радионице, фотографије

Белешке директора/ стручног
сарадника/ педагога/ присутних
васпитача о одржаној радионици,
лична белешка васпитача у
бележници или портфолиу

2. Примена наученог са стручног усавршавања или излагање са
стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом
Активност

Број
сати

Опис активности

Докази:

Излагање наученог са
стручног усавршавања

3

Припремање за излагање

Записник са
Педагошког већа или
других стручних органа

1

Учешће у дискусији,
анализа и могућности за
примену у сопственој
пракси

Записник са састанка,
лична белешка
у портфолију,
листа учесника

Присуствовање
излагању

3. Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа из области
васпитања и образовања
Активност

Број
сати

Опис активности

Докази:

4

Припрема приказа,
организација
активности,
презентација
приказа

Писана припрема приказа,
Записник Педагошког већа
или стручног органа, ППТ
презентација, фотографије,
видео запис, летопис Дома,
евалуациони листови

1

Учешће у дискусији,
анализа могућности
за примену у
сопственој пракси

Излагање о неком
стручном чланку, књизи...

Присуствовање
излагању

Записник са састанка,
лична белешка у портфолију,
листа учесника

4. Учествовање у Радним групама, програмима, конкурсима
Активност
Координсање
активности у оквиру
Радних група,
програма, конкурса
(МПНТР, ШУ, Сектор за
уч.и студ.стандард,
домови, факултети)
Координација и
реализација са
програмима,
пројектима или
конкурсима од
локалног значаја
Извођење активности у
оквиру радних група и
тимова

Број
сати

Опис активности

Докази:

5

Координација
активности у оквиру
пројекта

Извештаји, листа активности
и задужења,
писани материјали,
фотографије

5

Реализовање
одређених активности
из пројекта на
локалном нивоу
(локална самоуправа,
НЗС, Привредна
комора, Институт за
јавно здравље, МУП...)

Извештаји о реализацији
програма,
листа учесника,
фотографије...

2

Реализовање
одређених активности

Извештаји, документација,
припреме, радионице,
фотографије

5. Публиковање стручних радова из области васпитно- образовног рада
Активност
Презентовање
објављеног рада/ књиге/
или тема из области
васпитног рада

Слушање приказа
књиге/стручног рада

Израда постера

Број
сати

Опис активности

Докази:

6

Припрема
презентације
књиге/рада и излагање
о раду

Припрема или ппт
презентација, фотографије,
видео записи
извештај о самом излагању,
листа учесника

3

Учешће

2

Присуствовање

4

Учешће

Записник са састанка,
лична белешка у портфолиу,
потврда, фотографије

Извештај на седници
Педагошког већа

6. Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији
васпитног рада у Дому
Активност

Инструменти нових
истраживања

Учесник у
истраживању

Квантитативна обрада
резултата
са интерпретацијом

Број
сати

Опис активности

Докази:

15

Припремање,
спровођење, обрада,
извештај,
интерпретација

Анкетни листови, упитници,
листе интересовања, скале
процене, извештај

2

Ангажовање у
истраживању
интересовања и
задовољства ученика,
адаптацији,
успеха ученика у
учењу

4

Потврда и извештај о
ангажовању

Анализа

Анкетни листови,
скале процене,
извештај
Фотографије,
летопис дома,
записници и извештаји

Извештај на седници
Педагошког већа

Презентовање
резултата истраживања
(ППТ презентација и
излагање ван установе)

4

Присуство,
презентација, учешће,
дискусија, анализа

Израда паноа
(обележавање значајних
датума)

4

Учешће

7. Менторски рад са приправницима
Активност

Број
сати

Опис активности

35
Увођење приправника
у посао

(на годишњем
нивоу

Припремање за рад са
приправником

Докази:
Решење о менторству,
белешке ментора и
приправника,
припреме,
извештај ментора,
извештај комисије за проверу
савладаности програма
приправника

8. Остале активности
Активност

Хоспитовање
( рад са студентима)

Координатор
активности
(предавања,трибине,
књижевне вечери
округлих столова у
Дому и другим
установама)

Број
сати

Опис активности

Докази:

2
(дневно)

Планирање,
програмирање и
организовање рада у
Дому,
разговор са студентом

Писана припрема,
индивидуална бележница
васпитача, педагога

4

Осмишљавање и
припремање
активности
Извођење активности

Писана припрема, извештаји
о раду, фотографије,
видео записи, летопис дома,
листа учесника
Фотографије, видео записи,
Летопис дома,
извештај о посећености,
лична белешка васпитача у
портфолију

2

Присуство,
дискусија, анализа

3

Туристичке посете –
обилазак града,
музеја...

Припремање,
организовање и
реализација
активности

1

Учешће

Евиденција учесника

Сусрети домова –
организатор

5

Осмишљавање и
припремање
активности

Извештаји о раду
фотографије,

Учесници

3

Присуство

Евиденција присутних

Учешће у раду трибине,
окрулог стола ....
Стручна посета
Предавања

Извештаји,

Извођење спортских и
културних активности,
такмичења /сусрети
између установа

2

Припремање,
организовање и
реализација
активности

Фотографије, видео записи,
летопис дома,
извештај са активности,
записници, евиденције

Координатор
активности за спорт и
културу- домијаде

8

Припремање,
организовање и
реализација
активности

Учесници у
организовању ових
активности

4

Реализација
активности

Учествовање у раду
подружница, градских
актива, друштава...

4

Израда радова,
дискусија, анализа

Учешће

2

Присуство

Ажурирање сајта Дома
и фејсбук странице,
Летопис

10
(на годишњем
нивоу

Праћење свих
активности у Дому и
њихово постављање

Сајт Дома,
Фејсбук страница

Организовање
манифестација у Дому
(Хемијада, ...)

5

Припремање,
организовање и
реализација
активности

Фотографије, видео записи,
летопис дома,
извештај са активности,
записници, евиднције

2

Присуство и брига о
деци

Распоред ангажовања

2

Похађање обуке

Уверење о завршеној обуци

Дежурство на разним
манифестацијама
(Хемијаде, такмичења,
Домијаде... )
Обука: Упознавање са
стандардима
ISO 9001:2015

Фотографије, видео записи,
летопис дома,
извештај са активности,
записници, евиднције

Летопис Дома,
извештаји са састанака

Директор Дома
Љубица Башић
_______________

