Екпнпмска щкпла, Ужице

Вредновање стручног усавршавања у установи

КРИТЕРИЈУМИ П ВРЕДНПВАОУ СТРУЧНПГ УСАВРШАВАОА
У ЕКПНПМСКПЈ ШКПЛИ У УЖИЦУ ЗА ШКПЛСКУ 2018/2019.ГПДИНУ

У пквиру пунпг раднпг времена, наставник и струшни сарадник има 68 сати гпдищое
разлишитих пблика струшнпг усаврщаваоа, пд шега је 24 сата правп на плаћенп пдсуствп из
устанпве ради ппхађаоа пдпбрених прпграма и струшних скуппва, а 44 сата струшнпг
усаврщаваоа у пквиру свпјих развпјних активнпсти.
Сталнп струшнп усаврщаваое пстварује се активнпстима кпје предузима устанпва у пквиру
свпјих развпјних активнпсти, и тп:
1. Извпђеое угледних часпва, пднпснп активнпсти са дискусијпм и
анализпм
Активнпст
Брпј сати
Опис активнпсти
Дпкази:
Писаое припреме за шас;
Припрема за шас,
Организација прпстпра и времена; наставни
Припрема наставнпг материјала:
материјал,
Извпђеое угледнпг
Инпвативна средства ;
евалуаципни
шаса/активнпсти,
10
Реализација шаса;
упитници,
радипнице
Сређиваое ппдатака са
записник са
евалуаципних листпва;
састанка струшнпг
Сампевалуација
већа
Ппмпћ у припреми шаса
Припрема за шас,
Асистенција тпкпм извпђеоа шаса записник са
Асистент – ппмпћник
3
Пппуоаваое евалуаципних листа састанка струшнпг
Ушещће у дискусији
већа
Сређиваое
Лекција
наставних
Израда материјала у
ппстављена на
материјала и
3
електрпнскпм пблику,
ппртал
ппстављаое на
Ппстављаое лекције на ппртал
ппртал щкпле
Присуствпваое
Записник са
Евидентираое упшених квалитета састанка струшнпг
шаса
већа, пппуоен
Присуствпваое и
Пппуоаваое евалуаципних листа упитник
дискусија на
Ушещће у дискусији
Евиденција п
угледнпм
2
ппсети и прпцени
шасу/активнпсти,
наставнпг шаса,
радипници
пбрађени
упитници за
ушенике
2. Излагаое са стручних усавршаваоа са пбавезнпм дискусијпм и анализпм
(сати се рачунају пп пдржанпм састаку стручнпг пргана)
Активнпст
Брпј сати
Опис активнпсти
Дпкази:
Писана припрема за излагаое;
Писана припрема
Излагаш
8
презентација
за излагаое,
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Организација излагаоа
Припрема материјала за присутне
(щтампанп или електрпнски)
Реализација
Анализа

презентација,
материјал за
присутне,
записник са
састанка струшнпг
пргана
Присуствп
Евиденција п
Ушещће у дискусији
присуству на
Слущалац
1
Анализа мпгућнпсти за примену у састанку струшнпг
сппственпј пракси
пргана
3. Приказ коиге, приручника, стручнпг чланка, часпписа и дидактичкпг материјала из
пбласти пбразпваоа и васпитаоа
Активнпст
Брпј сати
Опис активнпсти
Дпкази:
Писана припрема
Писаое припреме приказа
приказа,
Излагаш
8
Организација активнпсти
записник са
Презентација приказа
састанка струшнпг
пргана
Присуствп
Евиденција п
Ушещће у дискусији
присуству на
Слущалац
1
Анализа мпгућнпсти за примену у састанку струшнпг
сппственпј пракси
пргана
4.
Приказ блпга, сајта, ппста, аплета, друштвених мрежа и псталих
мултимедијалних садржаја
Активнпст
Брпј сати
Опис активнпсти
Дпкази:
Припрема или
Припремаое приказа сајта,
презентација
блпга...
приказа,
Излагаш
8
Презентација мултимедијалних
записник са
садржаја
састанка струшнпг
Дискусија
пргана
Присуствп
Евиденција п
Ушещће у дискусији
присуству на
Слущалац
1
Анализа мпгућнпсти примене у
састанку струшнпг
пракси
пргана
5. Публикпваое стручних радпва, аутпрства и кпаутпрства коиге, приручника,
мултимедијалних садржаја,наставних средстава...
Активнпст
Брпј сати
Опис активнпсти
Дпкази:
Ппдаци п
Објављиваое рада у струшнпм
струшнпм
Аутпр/кпаутпр
шасппису / листу
шасппису,
Излагаш наушнпг
10
Припрема за презентацију
записник са
рада
Презентпваое рада у устанпви
састанка струшнпг
Дискусија
пргана,
презентација
Евиденција п
Присуствп, ушещће, дискусија,
присуству на
Слущалац
1
анализа
састанку струшнпг
пргана
Аутпр/кпаутпр
Реферат на кпнгресу,
Ппдаци п
13
кпнференцији,
кпнгресу,
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Излагаш реферата

симппзијуму и припрема и
презентпваое у устанпви

Слущалац

1

Присуствп, ушещће, дискусија,
анализа

Рецензија учбеника
или струшне коиге

15

Рецензија учбеника или струшне
коиге

Аутпр/кпаутпр
Коиге, прирушника,
практикума,
наставнпг средства

20

Коига, прирушник, практикум,
наставнп средствп
Писана припрема за
презентпваое у устанпви

Слущалац

1

Присуствп, ушещће, дискусија,
анализа

10

Осмищљаваое прпграма струшнпг
усаврщаваоа
Акредитпваое прпграма

Акредитација
прпграма струшнпг
усаврщаваоа у
гпдини акредитације

кпнференцији,
синппзијуму;
записник са
састанка струшнпг
пргана,
презентација
Евиденција п
присуству на
састанку струшнпг
пргана
Ппдаци п
рецензији
Ппдаци п коизи,
прирушнику,
практикуму...,
записник са
састанка струшнпг
пргана
Презентација
Евиденција п
присуству на
састанку струшнпг
пргана
Обавещтеое п
акредитацији пд
стране
Министарства и
ЗУОВ
Обавещтеое п
акредитацији пд
стране
Министарства и
ЗУОВ

Акредитација
струшнпг скупа,
Осмищљаваое прпграма струшнпг
трибине, кпнгреса,
скупа, трибине, кпнгреса, летое и
10
летое и зимске
зимске щкпле, пкруглпг стпла...
щкпле, пкруглпг
стпла.
6. Пствариваое истраживаоа кпје дппринпси унапређеоу и
афирмацији пбразпвнп васпитнпг прпцеса
Активнпст
Брпј сати
Опис активнпсти
Дпкази:
Списак ушесника
Планираое аутпрскпг
кпји реализују
истраживаоа Прганизација
истраживаое и
Рукпвпдилац
аутпрскпг истраживаоа
оихпва задужеоа
аутпрскпг
20
Рукпвпђеое аутпрским
Извещтај п
истраживаоа
истраживашким прпјектпм
реализпваним
усмереним на ппвећаое
активнпстима
квалитета рада щкпле

Ушесник у
истраживашкпм
прпјекту

10

Ангажпваое у истраживашкпм
прпјекту
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активнпстима

Кппрдинатпр
истраживаоа

Чланпви тима

10

5

Планираое истраживаоа
Прганизација истраживаоа
Ангажпваое у истраживашкпм
прпјекту

Планираое истраживаоа
Прганизација истраживаоа
Ангажпваое у истраживашкпм
прпјекту

Списак ушесника
кпји реализују
истраживаое и
оихпва задужеоа
Извещтај п
реализпваним
активнпстима
Списак ушесника
кпји реализују
истраживаое и
оихпва задужеоа
Извещтај п
реализпваним
активнпстима

Ппдаци п
струшнпм
шасппису у кпме је
пбјављенп
Објавиваое/
Публикпваое аутпрскпг
истраживаое
публикпваое
истраживаоа у струшнпм шасппису
Писана припрема
аутпрскпг
10
Писаое припреме за
или презентација
истраживашкпг
презентпваое истраживашкпг
истраживашкпг
прпјекта
прпјекта у устанпви
прпјекта
Записник са
састанка струшнпг
пргана
Евиденција п
Присуствп, ушещће, дискусија,
присуству на
Слущалац
1
анализа
састанку струшнпг
пргана
7. Стручне ппсете и струдијска путпваоа дефинисана Развпјним планпм устанпве
Активнпст
Брпј сати
Опис активнпсти
Дпкази:
Извещтај са
струшне ппсете/
Планираое активнпсти
студијскпг
Впђа-аутпр струшне
Организација ппсете
путпваоа,
ппсете/
6
Писаое извещтаја
презентација,
студијскпг путпваоа
Презентпваое у устанпви
записник са
Анализа
састанка струшнпг
пргана
Присуствп
Извещтај са
Ушесник струшне
Ушещће у струшнпј ппсети /
струшне ппсете/
ппсете/студијскпг
2
студијскпм путпваоу
студијскпг
путпваоа
Ушещће у дискусији
путпваоа
Писана анализа
8. Пствариваое прпјеката пбразпвнп-васпитнпг карактера у устанпви
Активнпст
Брпј сати
Опис активнпсти
Дпкази:
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20

10

10

2

Израда предлпга -прпјектне
апликације

Ушещће у писаоу/аплицираоу

Планираое активнпсти
Организација активнпсти
Анализа активнпсти

Ушествује, дискутује, анализира

Списак ушесника
кпји реализују
прпјекат и оихпва
задужеоа
Извещтај п
реализпваним
активнпстима
Списак ушесника
кпји реализују
прпјекат и оихпва
задужеоа
Извещтај п
реализпваним
активнпстима
Писана припрема
за предаваое,
трибину смптру...
или презентација

Евиденција п
присуству на
предаваоу,
трибини, смптри...

9. Такмичеоа и смптре
Републишка и
међунарпдна
такмишеоа и смптре

Ушествпваое у
прганизацији
такмишеоа и смптри

10
ппштински
нивп 1
пкружни
нивп 3
републички
нивп 5

Припремаое ушеника за
републишка и међунарпдна
такмишеоа и смптре
План расппделе задужеоа
Организпваое такмишеоа
Ушещће у реализацији такмишеоа
и смптри

Извещтај п
припреми ушеика,
резултати
такмишеоа
План расппделе
задужеоа и план
прганизације

10. Стручни активи, удружеоа, ппдружнице, пгранци на нивпу града /ппштине кпја
дппринпси унапређеоу и афирмацији пбразпвнп васпитнпг прпцеса
Активнпст
Брпј сати
Опис активнпсти
Дпкази:
Планира активнпсти
Записници са
Организује и впди састанке
састанака актива,
Рукпвпдилац
Впди дпкументацију
удружеоа...
/председник
Представља удружеое у јавнпсти Писана припрема
струшнпг актива,
Представља садржаје на
или презентација
удружеоа,
5
струшнпм пргану у устанпви
за представљаое
ппдружнице на
на струшнпм
нивпу града
пргану
/ппщтине
Записник са
састанка струшнпг
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Ушествпваое у раду
Ушещће у активнпстима струшних
актива, удружеоа, ппдружница
на нивпу града /ппщтине
Ушесник

2

11.
Брпј сати

Активнпст

Маркетинг шкпле
Опис активнпсти

Администратпр
сајта/електрпнске
платфпрме

20

Израда, ажурираое и пбука
заппслених за ажурираое сајта,
пднпснп електрпнске платфпрме
устанпве

Ппмпћник
администратпра
сајта

5

Пружаое ппмпћи пкп ажурираоа
сајта

ПР меначмент/пспба
задужена за пднпсе
са јавнпщћу

3 пп
активнпсти
(пп изјави,
интервјуу,
гпстпваоу на
ТВ....)

Ппсета Оснпвним
щкплама у циљу
прпмпције щкпле и
реализације
Прпграма
прпфесипналне
пријентације за
ушенике псмих
разреда

2

12.
Активнпст
Кппрдинатпр
прпграма пд
наципналнпг знашаја
(МПНТР, ЗУОВ,
ЗВКОВ, ГИЗ...)

Дпкази:
Материјал
ппстављен на сајт,
ппдаци п оегпвпм
ажурираоу, план
пбуке, Писана
припрема или
презентација за
пбуку,
Списак ушесника
Материјал
ппстављен на сајт,
ппдаци п оегпвпм
ажурираоу

Изјаве, интервјуи, гпстпваоа,
саппщтеоа, израда и
дистрибуција прпмптивнпг
материјала...

Извещтаји п
реализпваним
активнпстима

Израда презентације, израда и
дистрибуција прпмптивнпг
материјала

Извещтај п
ппсећеним
щкплама,
презентација,
припремљени
материјал

Рад у радним телима и прпграмима
Брпј сати
Опис активнпсти

20

пргана
Евиденција п
шланству у
струшним
активима,
удружеоима..,
Евиденција п
присуству на
струшним
прганима

Ушещће у реализацији прпграма
пд наципналнпг знашаја
(нпр: ПИСА истраживаое,
Наципналнп тестираое ушеника,
Прпфесипнална пријентација,
Праћеое кплега једнаких пп
ппзицији и пбразпваоу итд....)
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активнпстима

Члан тима

Прпграми/прпјекти у
лпкалнпј сампуправи

Члан тима

Обука за заврщни
испит и матуру

10

Ушещће у реализацији прпграма
пд наципналнпг знашаја
(нпр: ПИСА истраживаое,
Наципналнп тестираое ушеника,
прпфесипнална пријентација,
Праћеое кплега једнаких пп
ппзицији и пбразпваоу итд....)

10

Ушещће у реализацији
прпграма/прпјеката лпкалне
сампуправе (Стратегије, Радна
тела, Екплпщки прпјекти,
Превенција наркпманије,
Безбеднпст у
сапбраћају,прпграми НСЗ, СЦР,
МУП, Здравства, Привредне
кпмпре....)

5

Ушещће у реализацији
прпграма/прпјеката лпкалне
сампуправе

3

У реализацији ШУ
*укпликп се акредитује струшни
скуп Обука заврщнпг испита, сати
се неће рашунати

Списак ушесника
кпји реализују
прпграме пд
наципналнпг
знашаја и оихпва
задужеоа,
Извещтај п
реализпваним
активнпстима
Списак ушесника
кпји реализују
прпграме/прпјекте
лпкалне
Извещтај п
реализпваним
активнпстима

Списак ушесника
кпји реализују
прпграме/прпјекте
лпкалне
Извещтај п
реализпваним
активнпстима
Материјал са
пбуке
Списак наставника
кпји су прпщли
пбуку

12.Пствариваое прпграма пгледа
Брпј сати
Опис активнпсти
Дпкази:
Израда плана
Израђени планпви
Израда наставнпг материјала
и наставни
Пппуоаваое упитника за пптребе
материјали за
Отвариваое плана и
ЗУОВ-а и републишкпг
ушенике
прпграма пгледнпг
5
кппрдинатпра за пглед
Пппуоени
пбразпвнпг прпфила
Унпщеое ппдатака у лишну карту
упитници
щкпле за пптребе ЗУОВ-а
Лишна карта щкпле
Евалуација заврщнпг и матурскпг
испита
13. Стручнп усавршаваое ради израде, примене и вреднпваоа ИПП-а
Активнпст
Брпј сати
Опис активнпсти
Дпкази:
Струшнп
Прпушаваое прирушника и струшне Кпнтинуиранп
усаврщаваое ради
литературе ради:
ппбпљщаое:
12
израде, примене и
-Ппсматраоа и утврђиваоа
Израђених
вреднпваоа ИОП-а
пптреба за израдпм
планпва
Активнпст
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Вредновање стручног усавршавања у установи

-Израде ппсебнпг плана са
Припрема за
прилагпђеним метпдама,
шаспве
прилагпђеним или измеоеним
Ппсебних
садржајима у складу са
наставних
мпгућнпстима и пспбинама детета материјала за
-Писаоа припрема за шас
ушеника
-Припреме наставних материјала
Пппуоених
-Праћеоа пстваренпсти
фпрмулара за
ппстављених циљева и на пснпву
праћеое и
тпга ппстављаое нпвих
вреднпваое
14.Пствариваое пблика СУ кпји је припремљен и пстварен у устанпви у складу са пптребама
заппслених (инклузија, тимски рад, савремене наставне метпде, израда ЛП прпфесипналнпг
развпја...)
Активнпст
Брпј сати
Опис активнпсти
Дпкази:
Припрема предаваоа
(презентација) и радипница и за
Сценарип
наставнике
активнпсти
Организација радипница
Писана припрема
Реализатпр
10
Припрема материјала за присутне или презентација
(щтампанп или електрпнски)
Материјал за
Реализација
присутне
Анализа
Присуствп
Ушещће у радипници
Ушесник
2
Списак ушесника
Анализа мпгућнпсти за примену у
сппственпј пракси
15. Активнпсти кпје предузима наставник у складу са ЛП прпфесипналнпг развпја
Ппсета сајму (науке, технике,
Писани извещтај
међунарпдни
коига и сл.)
или презентација
5
Ппсетилац сајма
Писаое извещтаја
републишки 3
Презентпваое у устанпви
градски 1
Анализа
Присуствп
Евиденција п
Ушещће у дискусији
присуству на
Слущалац излагаоа
1
Анализа мпгућнпсти примене у
састанку струшнпг
пракси
пргана
16. Инструктивнп-педагпшки рад у устанпви
Активнпст
Брпј сати
Опис активнпсти
Дпкази:
Инструктивнппедагпщки рад са
Прптпкпл п ппсети
1
Разгпвпр накпн пдржанпг шаса
наставникпм шији
шаса
шас је ппсећен
Наппмене: Овај дпкумент је ппшетна верзија и ппдлпжан је изменама, с пбзирпм да пвп
радимп први пут и никп пд нас не зна кпликп је сати дпвпљнп за реализацију пдређених
активнпсти. Акп накпн реализације утврдимп да је за неку активнпст пптребнп вище или маое
сати ппнпвп ћемп размптрити пвај дпкумент и унети измене.
Укпликп наставник реализује и друге пблике струшнпг усаврщаваоа кпји нису наведени у
дпкументу, тим ће израдити предлпг дппуне дпкумента и предлпжити вреднпваое тих
активнпсти.
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