
Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе 

 

Високошколска установа има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са циљевима 

високог образовања, који су утврђени законом.  

 

 У школи се ради на формирању компетентног педагошког кадра који се 

оспособљава да током студија стечена темељна теоријска знања и практичне 

вештине у раду са децом предшколског узраста на српском, румунском и 

ромском језику преточи у креативне и савремене, активности, што се види из 

компетенција наведених у Књизи наставног плана и програма. 

           Значајан задатак ове институције је њен научно-истраживачки рад кроз 

који професори, стално се усавршавајући у непрестаној „утакмици“ на терену 

савремене науке, стичу солидну стручну основу за рад са студентима. 

Истраживачка делатност не подразумева само референце наставника и 

институције и није у функцији само оспособљавања будућих компетентних 

васпитача, већ има ширу образовну мисију коју реализује путем укључивања 

бивших студената, а садашњих радно активних васпитача у стручно 

усавршавање.  

 

            Школа наставља континуитет школовања профила васпитача на оба 

наставна језика које у Вршцу постоји дуже од 70 година и која  последњих 

година учествује у стварању историје високошколског образовања. У њој су, 

наиме, покренуте прве студије на ромском језику, на којима се школује прва 

генерација васпитача који ће ромској деци омогућити да, бар на предшколском 

узрасту, који је по својој природи и најосетљивији, похађају наставу на свом 

матерњем језику. Поред тога покретање тих студија у овој инстуцији значајно 

доприноси и развоју самог ромског језика и културе, о чему сведочи значајан 

број овде већ објављених нових публикација из ове области, које су добрим 

делом настале и из у настави уочених потреба. 

 

Мисија - Висока васпитачка школа «Михаило Палов» обавља стручну 

делатност на образовању васпитача за рад са предшколском децом на српском, 

румунском и ромском језику. 

 

Циљ - у студијским програмима интегрисани су савремени међународни 

аспекти који се односе на знања и стручне вештине којима данас Европа тежи. 

То је утицало на профилисање програма за образовање кадрова који ће радити у 

предшколским установама. Циљ је да се они оспособе за ефикасно 

индивидуално и социјално функционисање у савременим образовним 

околностима, тј. да се оспособе за рефлексивне практичаре. Дакле, да могу да, 

промишљајући теоријска сазнања и њихову емпиријску валидацију, да стварају 

свој методички оквир и критички га преиспитују. током будућег рада. 

Мисија, циљ и задаци утврђени су на органу управљања ове институције, 

а дати су у Публикацији Високе васпитачке школе „Михаило Палов“.  

Циљеви су конкретни, оствариви и мерљиви у складу са расположивим 

могућностима и ближе одређују делатност школе, а детаљније су дати у Књизи 

наставног плана и програма ове институције.  

 

Све активности школе, а посебно развој студијских програма, су у складу 

са утврђеним основним задацима и циљевима.  



Школа након сваког семестра  преиспитује своје основне задатке и  

циљеве путем анализа на састанцима катедара и на Наставном већу и једном 

годишње, у Извештају подноси резултате вредновања и самовредновања органу 

управљања. Посебан угао ових активности је сврсисходност предвиђених 

задатака, могућности њиховог остваривања и правци деловања на отклањању 

уочених недостатака. Видети Прилог 12.1 - Извештај о самовредновању Високе 

школе струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ и Прилог 

о вредновању студената.  

Евиденција: Публикација установе, или сајт установе - Прилог 1.1. 

 


