Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста
Врста и ниво студија: струковне / основне
Назив предмета: Модели професионалног развоја васпитача
Наставник (Име, средње слово, презиме): Биљана, Љ. Вујасин
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета
Упознавање са компетенцијама и моделима професионалног развоја – традиционални (техничко
рационално схватање стручног деловања и савремени (критичко-рефлексивно схватање струке)
Обука за пружање подршке развоју компетенција приправника и ментора.
Оснаживање свести о важности професионалног развоја .Подизање нивоа сарадње између
ментора и приправника. Професионални развој као одговор на изазове сталних промена.
Исход предмета
Обликовање и мењање схватања о значају професионалног развоја васпитача. Стечене
компетенције васпитача јасленог узраста.
Оснаживање компетенција ментора и приправника. Разјашњавање професионалне компетенције
Усмеравање и подстицање професионалнг и личног развоја васпитача.
Садржај предмета
- Васпитачка струка као комплексна и рефлексивна делатност
врсте или модели рефлексије у настави, стратегије и начини подстицања рефлексије.
- Способност самокомпетенције;
- Социјалне компетенције (комуникативна, емоционална, еманципаторска);
- Кључне компетенције образовања за акциону компетентност;
- Модели професионалног развоја (по Фулеровој, Кагановој, Хаберману, Берлинеу, Драјфусу,
Фоксу, Колбу, Скардамалијевој и Беритеру);
- Схватања о професионалном развоју наставника/учитеља и васпитача (традиционално и
алтернативно критичко-рефлексивно);
- Комуникацијске вештине наставника (лични и професионални потенцијали у комуникацији);.
- Креирање сопственог модела професионалног развоја.
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Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе: 2
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Сарадничко и тимско поучавање, радионице, дискусија; индивидуалан и тимски рад.
Оцена знања (максимални број поена (100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
практична настава
усмени испит
30
50
колоквијум
20

