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ПУ „БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА  

ОБЈАВЉУЈЕ 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР УЧЕСНИКА МОБИЛНОСТИ (6+6) 

у оквиру Еразмус + пројекта 

„Towards openness and inclusiveness of kindergarten through European cooperation“ / „Ка 

отворености и инклузивности вртића кроз европску сарадњу“ (KA101-65E97875-EN) 

 

Наш пројекат се бави следећим темама: 

- Инклузија – правичност 

- Образовање и брига у раном детињству 

- Институције и / или методе за побољшање квалитета (укључујући развој установе) 

Наши партнери у реализацији пројекта су за курс „Preschool: welcome parents“ („Вртић: 

Добродошли родитељи“) „Progetto Crescere“, Ређо Емилија, Италија, и за активност „праћења на 

радном месту“ (Job Shadowing) „AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS“, Барцелос, Португал. 

Мобилности су планиране за реализацију у марту 2021. а трајаће 5 радних дана + 2 дана за 

путовање. Пројекат „Towards openness and inclusiveness of kindergarten through European 

cooperation“ финансира Европска Комисија. 

 

Циљеви пројекта у области европске мобилности и сарадње су: 

- Стицање знања о образовним системима различитих европских земаља и примера добре праксе 

на пољу инклузије и партнерства са родитељима кроз сарадњу са другим предшколским 

установама; 

- Упознавање са различитим предшколским програмима и савременим педагошким приступима 

(Reggio Emilia, Montessori, Outdoor, Project Based Learning. CLIL…) и јачање педагошких компетенција 

директним посматрањем праксе, разменом искуства са колегама из европских земаља и учешћем 

на структурираним курсевима;  

- Јачање језичких, дигиталних, интеркултурних и компетенција за тимски рад запослених кроз 

сарадњу и заједничко учешће у европским пројектима; 

- Интернализација установе, развијање интеркултуралних компетенција свих учесника у 

образовном раду и јачање европске димензије нашег предшколског образовања. 

 

Специфични циљеви пројекта су:  
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1) Интернализација институције, успостављање континуиране сарадње са идентификованим 

партнерима, као и нова мрежа контаката са представницима различитих образовних организација 

у Европи; 

2) Упознавање са карактеристикама система предшколског образовања и предшколских програма 

у Италији и Португалији и поређење са системом образовања у Србији и нашим предшколским 

програмом; 

3) Унапређење компетенција запослених за планирање сарадње са породицом и стварање понуде 

различитих облика сарадње у складу са индивидуалним потребама родитеља; 

4) Унапређење компетенција запослених за подршку деци са специфичним образовним потребама 

у редовним образовним групама. 

5) Побољшање језичких и интеркултуралних компетенција запослених. 

 

Пројекат ће се спроводити у три фазе: 

1) припремна фаза (децембар 2020. - фебруар 2021.) 

2) фаза мобилности (март - април 2021) 

3) фаза примене, ширења и евалуације (мај - новембар 2021) 

Реализацијом овог пројекта биће обухваћени запослени у нашој предшколској установи 

који су високо мотивисани за професионални развој кроз учешће у међународним пројектима, 

имају добре вештине комуникације и сарадње, имају претходно искуство у представљању свог рада 

колегама и активно су учествовали у различитим облицима активности професионалног развоја. 

Они су такође компетентни корисници енглеског језика и спремни су да даље развијају своје 

језичке, интеркултурне и педагошке компетенције, посебно на пољу инклузије и односа са 

родитељима.  

Обавезе учесника мобилности су да: 

- Одговорно  обављају све планиране активности и задатке 

- Учествују у припреми (језичкој, културолошкој, педагошкој) 

- Похађају курс за који су одабрани односно учествују у активностима праћења на радном месту 

- Реализују предвиђене активности у оквиру фазе имплементације и дисеминације 

- Припремају извештаје о реализованим активностима и учествују у евалуацији пројекта 

- Одговорно и наменски троше средства одобрена у оквиру пројекта 

- Представљају ПУ „Бошко Буха“ Инђија  у складу са начелима, принципима и циљевима рада 

установе 

- Редовно извештавају Тим за међународне пројекте ПУ „Бошко Буха“ Инђија  
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- Учесници мобилности потписују Уговор са ПУ „Бошко Буха“ Инђија којим се регулишу сва права, 

обавезе и одговорности  

  

Посебни критеријуми за полазнике курса (2+2 – 2 кандидата и 2 замене): 

- Мотивисана да повећа своје професионалне вештине похађањем међународних курсева; 

- демонстрира спремност и вештине за преношење знања и искуства колегама у институцији и изван 

ње;  

- Негује добру праксу на пољу сарадње са родитељима и жели да се даље усавршава у овој области 

и дели сопствену праксу; 

- Може да комуницира на енглеском језику о свом искуству и усмено и писмено објасни ставове и 

идеје (ниво Б2 у језичком пасошу EUROPASS); 

- има претходно искуство у представљању свог рада колегама и вођењу активности професионалног 

развоја (предавања или радионице). 

 

Посебни критеријуми за учеснике у активностима „праћења на радном месту“ (Job 

Shadowing) (4+4 – 4 кандидата и 4 замене): 

- Мотивисана за унапређење своје стручности кроз учешће у међународним пројектима и 

активностима „праћења на радном месту“ (Job Shadowing);  

- демонстрира спремност и вештине за преношење знања и искуства колегама у институцији и изван 

ње;  

- Има искуства у раду са децом са специфичним образовним потребама и изражава потребу за 

побољшањем компетенција у овој области; 

- Способна да користи енглески језик у већини свакодневних ситуација и води разговор током 

боравка у страној земљи (ниво Б1 у језичком пасошу EUROPASS) 

- Има искуства у тимском раду и учешћу у разним облицима професионалног развоја. 

Процес селекције кандидата:  

- Формираће се трочлана Комисија у чијем саставу ће бити  помоћник директора,представник 

родитеља (наставник енглеског језика) и представник локалне самоуправе ; 

- Кандидати своје пријаве (CV и мотивационо писмо на енглеском) предају лично или 

електронски Комисији или помоћнику директора ( natasa.banic@indjija.net); 

- Након поднете  пријаве кандидати  ће бити позивани на разговор са Комисијом.  

 

mailto:natasa.ba
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Конкурс је отворен до 16.10.2020. године за васпитаче, медицинске сестре-васпитаче,  стручне 

сараднике, директора и помоћника директора,  након чега ће кандидати бити обавештени о 

избору. Рок за одлучивање Комисије о избору кандидата је 30.10.2020. године. 

Рок за подношење жалбе је 8 дана од дана окончања конкурса.  

Аргументоване жалбе у писаној форми подносе се директору установе.  

Након истека жалбеног рока биће објављена листа изабраних учесника мобилности на сајту  и  

ФБ страни установе, као и на огласним таблама за запослене. 

Молимо Вас да поштујете наведени рок и процедуру.  

 

Број: 60-427/2020-01  

У Инђији, 28.09.2020. године 

 

 Д и р е к т о р, 

 

 Кресоја Јелена 


