ПРОЈЕКАТ МОБИЛНОСТИ „ЗНАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ - ПОДРШКА РАЗВОЈУ
ДИГИТАЛНИХ КОМПТЕНЕЦИЈА КОД ЗАПОСЛЕНИХ И ДЕЦЕ”

Наша установа се налази у једној од најразвијенијих општина Београда. Њена основна
делатност је нега, васпитање и образовање деце узраста од 1 до 7 година. Простор наше
установе обухвата 37 објеката – вртића, у којима борави 8800 деце. Укупан број
запослених је 1108, од чега је у непосредном васпитно образовном раду ангажовано 232
медицинске сестре васпитача, 512 васпитача и 14 стручних сарадника.
ИКТ ресурси установе се најчешће користе у административне сврхе и за пренос
информација, а веома мало у раду са децом, професионалном усавршавању запослених,
ефикаснијем управљању установом и повезивању са локалном и широм заједницом.
Потребе наше установе односе се на унапређивање компетенција запослених, спровођење
дигиталних промена у установи у циљу унапређења квалитета рада и капацитета установе,
као и да успоставимо медјународну сарадњу са установама које имају искуства у области
примене ИКТ-а у образовању.
У нашој земљи не постоји адекватна понуда курсева и семинара о примени основа
програмирања за рад са децом предшколског узраста и из тог разлога, три васпитача ће
похађати курс у вези са развојем компетенција деце за 21.век пре свега рачунарског
размишљања. Како у нашој земљи, немамо прилику да сазнамо о дигиталним променама
кључним за развој васпитно образовне установе, педагог, психолог и представник
менаџмента установе похађаће курс „Digital Turn: How to make your school more digital”.
Наш пројекат „Знање за будућност“ има три основна циља. Први је унапређивање
компетенција васпитача за примену основа програмирања у раду са децом предшколског
узраста. Други циљ је повећање капацитета установе за квалитативне промене
коришћењем могућности ИКТа. Трећи циљ је развијање међународне сарадње.
У мобилности ће учествовати васпитачи (3), педагог (1), психолог (1), представник
менаџмента установе (1). У досадашњем раду они су показали интересовање да примењују
ИКТ у раду са децом и у свом професионалном развоју. Мотивисани су за даље учење и

додатно ангажовање у овој области, да размењују своја знања и искуства са другима и
допринесу дигиталним променама у установи и шире.
Учесници курса о примени основа програмирања упознаће теоријски приступ и примену
основа програмирања у раду са децом. Овладавањем новим методама рада, компетенције
ова 3 васпитача биће на вишем нивоу, и васпитно образовни рад који они реализују
квалитетнији. Стећи ће компетенције да у оквиру плана васпитно образовног рада у групи
интегришу основе програмирања, како би развијали комјутерско мишљење код деце.
Учесници курса „Digital turn“ усвојиће знања о моделима и примерима дигиталних
иновација у образовним установама различитих земаља, предностима и манама
коришћења паметних телефона у односу на традиционалне ИКТ ресурсе, стварању
безбедног дигиталног окружења након увођења иновација и могућностима примене
дигиталних промена у стручном усавршавању запослених. Боље ће разумети могућности
дигиталне технологије у васпитно образовној установи и биће оспособљени да дају
предлоге како да се спроведу педагошке иновације у раду установе. У циљу примене
знања и искуства стечених на оба курса, у установи ће се организовати следеће
активности: презентације саџаја курсева за све васпитаче, стручне сараднике и
представнике менаџмента, радионице са децом, угледне активности и циклус радионица о
примени основа програмирања у раду са децом за васпитаче, предавање и циклус
радионца о споровођењу дигиталних промена у образовној установи за стручне
сараднике, представнике вртића и менаџмента установе, израда предлога и препорука за
увођење дигиталних иновација у установи. Одрживост пројекта ћемо обезбедити
интегрисањем садржаја курсева и предлога за увођењем иновација у програмска
документа установе за 2018/2019.годину – у делу рад са децом и стручно усавршавање
запослених. Учесници курсева мобилности покренуће пројекат у оквиру eTwinning-а у
који ће позвати све заинтересоване чланове.
Циљну групу за ширење резултата пројекта изван установе чиниће запослени у
предшколском систему Србије, стручна јавност Србије (запослени у свим васпитнообразовним институцијама), доносиоци одлука на локалном и националном нивоу,
родитељи, чланови eTwinning заједнице и шира јавност. У оквиру фазе дисеминације
реализоваћемо активности: текстови на сајту установе, чланци у стручним часописима,
стручни рад за конференцију на националном нивоу, округли сто у локалној заједници,
брошуру „Знање за будућност“ - знања и искуства из учешћа у Еразмус+ пројекту,
активности на eTwinning-у (група, вебинар и пројекат).
Пројекат ће почети 20.12.2017. године и трајати до 19.12.2018.године.

