
                                                   
  

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  ИЗБОР  УЧЕСНИКА  МОБИЛНОСТИ У  

ПРОЈЕКТУ „ПОДРШКА ПРОФЕСИОНАЛНОМ  РАЗВОЈУ  

ПРЕДШКОЛСКИХ ПЕДАГОГА“ 

 

 

Пројекат „Подршка професионалном развоју предшколских педагога“, који су 

креирали чланови Секције предшколских педагога Педагошког друштва Србије, 

одобрен је за финансирање у оквиру програма Еразмус + пројеката мобилности у 

области образовања одраслих( КА104) 

 

Циљеви пројеката мобилности су: 

 подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција; 

 подршка професионалном развоју запослених у образовању одраслих; 

 побољшање знања страних језика учесника; 

 подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника; 

 повећање капацитета, атрактивност и међународна димензија институција 

активних у области образовања одраслих; 

 јачање везе између формалног, неформалног образовања, стручног оспособљавања, 

запошљавања и предузетништва; 

 боље признавање компетенција стечених кроз периоде учења у иностранству. 

 

Више о програму Еразмус+ у области образовања можете погледати на 

http://erasmusplus.rs/erazmusplus/delovi-programa/k1-projekti-mobilnosti-za-skole/?langkl=lat 

 

 

Пројекат „Подршка професионалном развоју предшколских педагога“  

реализоваће се у периоду  од 1.јула 2017.године до 30. јуна 2018.године 

 

Циљеви Пројекта су следећи: 

 Подршка професионалном развоју предшколских педагога кроз стицање знања и 

јачање компетенција у примени метода неформалног учења у стручном 

усавршавању 

 Јачање капацитета Секције предшколских педагога и Педагошког друштва Србије 

кроз повезивање и  развијање сарадње са институцијама из европских земаља 

 

http://erasmusplus.rs/erazmusplus/delovi-programa/k1-projekti-mobilnosti-za-skole/?langkl=lat


 

 

 

Планиране активности у оквиру пројекта „Подршка професионалном развоју 

предшколских педагога“ су: 

 

Припремне активности (1.јул 2017. – 28.10.2017.):  

 Расписивање конкурса и избор учесника мобилности 

 Формирање пројектног тима 

 Припрема учесника мобилности – интеркултурална и језичка припрема, припрема 

материјала о Србији и Педагошком друштву Србије који ће се презентовати 

другим учесницима курса, припреме за похађање курса, организационе припреме  

 

Главне активности (29.10.2017. – 04.11.2017.) 

 Похађање курса „Примена метода неформалног образовања у школама и 

организацијама образовања одраслих“, 4 педагога изабрана јавним конкурсом 

 

Активности имплементације и дисеминације (05.11.2017. – 30.06.2018.) 

 Формирање групе, реализација догађаја и пројекта  на е-Тwinning-у 

 Припрема чланака за стручне часописе и ЕPALE платформу 

 Припрема и реализација радионица за чланове Секције предшколских педагога 

 Припрема и реализација активности стручног усавршавања у предшколској 

установи у којој је запослен учесник мобилности 

 Израда брошура и материјала пре и након спроведеног програма мобилности 

 Припрема и реализација округлог стола на тему: “Примена нових метода учења“ 

 Континуирана припрема информација за сајт Друштва 

 Континуирана израда извештаја и евалуације 

 

Очекивани исходи пројекта „Подршка професионалном развоју предшколских 

педагога“ су: 

 

 Боље разумевање разлике између формалног, неформалног и информалног 

образовања  

 Боље разумевање основних принципа неформалног образовања 

 Стечена знања о интегрисању метода неформалног образовања у формално 

образовање/активности стручног усавршавања у ПУ и ПДС 

 Развијене компетенције о примени метода и техника неформалног образовања у 

стручном усавршавању и свакодневним активностима предшколског педагога  

 Овладавање новим техникама рада у циљу мотивисања и укључивања 

васпитача/стручних сарадника у активности стручног усавршавања у ПУ и ПДС 



 

 

Конкурс се расписује  за  избор 4 учесника мобилности за реализацију Пројекта. 

 

Пројектом је планирано да 4 предшколска педагога похађају обуку 

 „Примена метода неформалног образовања у школама и организацијама образовања 

одраслих“ у организацији Института за образовање, запошљавање и мобилно учење, 

у Болоњи у Италији 

  и да након тога учествују у активностима имплементације и дисеминације стечених 

знања и искуства. 

 

Обавезе учесника мобилности су да:  

 Одговорно обављају све планиране активности и задатке  

 Учествују у припреми (језичкој, културалној, припрема материјала и презентације о нашој 

земљи и ПДС-у, припреми за похађање курса) 

 Похађају курс за који су одабрани 

 Реализују предвиђене активности у оквиру фазе имплементације и дисеминације 

 Припремају извештаје о реализованим активностима и учествују у евалауцији пројекта 

 Одговoрно троше средства одобрена у оквиру пројекта 

 Представљају Педагошко друштво Србије, у складу са начелима, принципима и 

циљевима рада Друштва 

 Учесници мобилности потписују Уговор са Педагошким друштвом Србије којим се 

регулишу сва права, обавезе и одговорности 

 

 

Услови за пријављивање кандидата: 

 

 Да су активни чланови Педагошког друштва Србије 

 Да су запослени педагози у предшколским установама 

 Да активно користе енглески језик 

 Да користе дигиталне технологије 

 Да су регистровани чланови е-Тwinning заједнице (www.etwinning.net) 

 Да су регистровани чланови ЕPALE платформе  (http://ec.europa.eu/epale/) 

 Да су аутори и реализатори различитих облика стручног усавршавања (програма 

хоризонталног учења) 

 Да су аутори стручних радова и чланака презентованих на домаћим и 

међународним конференцијама, струћним скуповима 

 Да су мотивисани и спремни за дисеминацију и имплементацију знања и искуства 

 

 



 

Предност ће имати кандидати који: 

 

 Имају објављене радове, излагања и презентације на стручним скуповима, 

конференцијама које се односе на остваривање предшколског васпитања и 

образовања 

 Аутори су и/или водитељи обука и/или активности стручног усавршавања 

 Служе се италијанским језиком 

 

          При избору кандидата водиће се рачуна о заступљености педагога са територије 

различитих општина. 

 

Пријава заинтересованих кандидата треба да садржи: 

 Попуњен пријавни формулар који је дат у прилогу Јавног конкурса 

 Мотивационо писмо, највише до 1800 карактера, ћирилица, фонт 12 

 

           Рок за слање пријава је 11. јул 2017. године на мејл drustvo@pedagog.rs са 

назнаком Јавни конкурс за  избор  учесника  мобилности у  пројекту „Подршка 

професионалном  развоју  предшколских педагога“ 

 

            Председник Педагошког друштва Србије ће формирати независну комисију, 

која ће извршити увид у поднете пријаве, обавити интервју са кандидатима који су 

ушли у ужи избор и објавити коначне резултате Конкурса до 31. јула 2017.године на 

сајту ПДС 

 

            За сва додатана питања  можете се обратити путем е-mail drustvo@pedagog.rs 

или телефона 011 2687-749. 

 

            Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и накнадне допуне већ послатих 

пријава неће бити узете у разматрање. 

 

 

 

 

Председник Педагошког друштва Србија 

Наташа Стојановић 
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