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Skills improvement strategy –
Стратегија развоја вештина наставника

Потреба за континуираним унапређењем стручних знања и вештина представља
један од императива савременог образовања. Висока школа струковних студија за
васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици
препознаје ову потребу и у складу са њом планира стратешке циљеве Школе.
Стратегија развоја вештина наставника заснована је на анализи наставног процеса
и стручним компетенцијама наставног кадра са циљем њиховог даљег унапређења.
Подизање квалитета наставног процеса и успешна реализација студијских програма
директно зависе од стручних компетенција наставног кадра, те је стога неопходна
перманентна и континуирана активност на њиховом формирању, подстицању и
развоју.
Циљеви развоја кадрова подразумевају:
•

Адекватан развој компетенција наставног кадра у функцији успешније
наставне

делатности

успостављањем

система

подршке

за

додатно

усавршавање
•

Адекватан развој компетенција наставног кадра у функцији успешније
научне делатности учешћем на стручним и научним скуповима у земљи и
иностранству

•

Адекватан развој компетенција наставног кадра у функцији успешније
истраживачке делатности

Реализација наведених циљева подразумева набавку стручне и научне литературе у
земљи и иностранству, надокнаду дела материјалних трошкова за истраживања и
учешће на научним и међународним скуповима у земљи и иностранству,
укључивање у рад на пројектима које финансира Покрајински секретаријат за
науку у образовање, успостављање система објављивања и презентације стручних и
научних резултата.
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Поступци којима се доприноси стручном и педагошком напредовању наставника и
сарадника предвиђени стартегијом развоја вештина односе се на:
•

систематско праћење и подстицање педагошких, истраживачких и стручних
активности наставника и сарадника

•

обезбеђивање услова за усавршавање наставника и сарадника (набавка
литературе на страном језику, могућност да се резултати истраживања
презентују у самој установи, али и на научним и стручним скуповима у
земљи и иностранству, приступ Интернету и библиотечким фондовима)

•

подстицање ангажовања на стручним и научним скуповима у земљи и
иностранству с писаним саопштењима

•

подстицање и обезбеђивање средстава за писање и објављивање уџбеника,
приручника, монографских студија у оквиру Издавачке делатности Школе

•

промовисање књига наставника и сарадника објављених у оквиру
Издавачке делатности Школе;

•

организовање научних скупова у самој институцији; (Висока школа
струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, у
сардањи са Институтом за педагошка истраживања из Београда већ шест
година организује Конференцију са међународним учешћем која омогућује
не само запосленима, већ и студентима специјалистичких студија,
васпитачима и сарадницима, да заједно са професорима и менторима изложе
најновија истраживања у области инлузивне праксе и упознају се са
савременим токовима и правцима инклузивног образовања у Србији)

•

активно учешће и спровођење семинара стручног усавршавања;

•

промовисање истраживачког рада и укључивања у истраживачке пројекте;

•

развој мобилности наставног кадра

•

учествовање у пројектима Европске уније (Темпус, Ерасмус итд.)

•

успостављање система подршке младим кадровима (подршка мастер и
докторских студија кроз обезбеђење дела средстава; омогућавање учешћа на
стручним и научним скуповима у земљи и иностранству);

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ
И ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ – СИРМИЈУМ
Сремска Митровица, Змај Јовина 29, Тел: 022/621-864
http://www.sm-vaspitac.edu.rs, e-mail: sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

•

подстицање младог наставног кадра за научноистраживачки рад у току
докторских

студија

(надокнада

дела

материјалних

трошкова

за

истраживања; укључивање у рад на пројектима које финансира Покрајински
секретаријат за науку у образовање; подршка за додатна усавршавања);
омогућавање учешћа на стручним и научним скуповима у земљи и
иностранству);
•

пријем нових асистената као стални задатак оспособљавања подмлатка

Наставници и сарадници запослени у Високој школи струковних студија за
васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум вреднују се:
• сумом научне компетентности;
• бројем и врстом научних пројеката (локални, регионални, међународни) у
којима наставници и сарадници учествују;
• бројем и врстом пројеката у којима Висока школа струковних студија за
васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум учествује
• бројем и врстом стручних и научних скупова које Школа организује;
• бројем би врстом научних и стручних публикација које објављује;
• бројем и врстом научних признања
Стратегија развоја предвиђа следеће активности:
•

Унапређивање постојећих знања сталним усавршавањима и разменом
научно-стручних искустава у земљи и иностранству;

•

Подстицање научно-истраживачког рада предавача и стручних сарадника у
циљу стицања референци потребних за стицање докторских звања, као и
подстицање научно-истраживачког рада професора струковних студија у
циљу постизања вишег индекса научне компетентности и праћења
савремених научних и образовних токова

•

Усавршавање кадрова

кроз активно учешће на мултидисциплинарним

пројектима који афирмишу Болоњски процес, Европске стандарде и моделе
високошколског образовања, Европске стандарде за осигурање квалитета
високог образовања, као и мобилност наставника и размену ускустава;
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•

Укључивање у међународне пројекте и фондове из којих би се кроз
одговарајуће моделе сарадње могла добити наменска средства за набавку
дела нове опреме, или осигурати усавршавање или стипендирање одређеног
броја полазника докторских студија.

•

Подизање

нивоа

информатичког

знања

и

примена

одговарајућих

програмских пакета у циљу унапређења платформе и студијског програма
на даљину
•

Усавршавање знања страних језика, а превасходно енглеског језика

•

Унапређивање трансверзалних вештина наставника

Процес развоја вештина наставника запослених у Високој школи струковних
студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у складу са
наведном стратегијом представља континуиран процес чији је циљ подизање
квалитета рада образовне инсититуције перманентним развојем знања, вештина
и вредности наставника у складу са потребама и захтевима савременог друштва
знања, у циљу препознавања значаја и вредности процеса целоживотног учења
као активног учешћа у свим сферама друштвеног и економског живота.

