Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање
активних компетенција наставника и сарадника
Правилником о образовању, стручном оспособљавању и усавршавању запослених,
дефинишу се права и обавезе запослених у циљу спровођења активности којима се
подстиче

стицање

активних

компетенција

наставника

и

сарадника.

План

образовања, стручног оспособљавања и усавршавања запослених усваја Наставно
веће за наредну годину. Усвојени План за календарску 2015. годину је доступан на
Записник са II седнице наставног већа. На овај начин Школа омогућава и афирмише
запослене у циљу перманентног усавршавања, кроз најразличитије видове
усавршавања.
Као додатни вид подршке институције чланом 6 и 7 овог Правилника, као и посебном
Процедуром за плаћање учешћа на конференцијама, дефинисана су правила за
надокнаду трошкова која су укључена у финансијски план школе.
Поред ових формалних процедура, Школа перманентно обавештава и позива
запослене на додатне стручне едукације. Овај вид обавештавања се реализује на 2
начина:
a) кроз посебан део прве странице сајта у којој се налазе позиви и најаве
предстојећих стручних активности
b) слањем позива на мејлинг листу наставног особља, за све облике стручног
усавршавања.
Један део извештаја о учествовању наших запослених на истима, налази се на веб
страници Школе, док се детаљни списак активности по наставницима редовно
ажурира унутар биографија наставника на сајту Школе http://ict.edu.rs/nastavnici.
Поред уско стручних усавршавања из уже стручне области, Школа је омогућила и
финансирање великог броја курсева из области методике наставе, тренинга
комуникационих

вештина

и

припреме

наставних

материјала

које

реализују

акредитовани центри по акредитованим семинарима. Неки од ових семинара су:
 „Примерна e-learning метода наставе у образовању“,
 „Електронски наставни материјали“,
 „Тренинг комуникационих вештина и самопоуздања наставника“,
 „Нова школа - Bишефронтална настава“,
 „Електронским учењем до креативне наставе“,
 „Модели комуникација у онлајн окружењу“
 „Пословно успешан и остварен наставник“.

Поред упућивања наставника на велики број стручних конференција и семинара
Школа активно подстиче запослене за похађање специјализованих сертификованих
компанијских курсева, која се касније директоно примењују у настави. Овде посебно
долазе до изражаја курсеви компаније CISCO (CISCO CCNA и CISCO CCNP),
ORACLE Academy, MikroTik-а, Microsoft-a, Siemens, Assecco, Beogradske berze ad,
Teletrader...
Правилник о образовању, стручном оспосовбљавању и усавршавању запослених и
Правилник о избору у звања јасно показују опредељење Школе да подстиче стицање
активних компетенција наставника и сарадника. У прилозима Стандарда 6, детаљно
су побројана сва учешћа запослених у најразличитијим видовима стручног
усавршавања.
Извештај

о

реализацији

плана

образовања,

стручног

оспособљавања

и

усавршавања наставника и сарадника за 2014. годину јавно је доступан на интернет
страници Школе Извештаји за школску 2013/14. и 2014/15.

