Razvojno-pedagoška djelatnost DV Rijeka

Katalog stručnog usavršavanja odgojitelja
Dječjeg vrtića Rijeka
za pedagošku godinu 2017. / 2018.

Rijeka, listopad 2017.

Naziv:

Zajednica učenja odgojiteljica u vjeri

Nositelji:

Mirela Likar, pedagog i odgojiteljice u vjeri: Ivanka
Kelentrić, odgojitelj mentor, Doris Skočaj, Bonita
Žagar Kavran, Darinka Malnar, Katica Katičić, Helga
Vlahović - Nimčević i Rosanda Cincibuk

Vrijeme održavanja:
9.10. 2017. u 17:15
16.11.2017.;
14.12.2017.;
12.1.2018.;
15.2.2018.;
15.3.2018.;

Mjesto održavanja:
Namijenjeno:

Broj polaznika:
Način i rok prijave:

Ciljevi:

Predviđeni broj sati
stručnog usavršavanja

12.4.2018.
PPO Potok, PPO Rastočine, PPO Gardelin, jednom
mjesečno u trajanju od 2 sata
odgojiteljicama u vjeri koje provode Redovni program
obogaćen katoličkim vjerskim odgojem i koje su završile
katehetsko-teološko doškolovanje za odgojitelja u vjeri
7 (tj. odgojitelji koji su završili ili su uključeni u teološkokatehetsko doškolovanje)
na prvoj radionici 9.10.2017. odgojiteljice su dobile
raspored održavanja radionica, ili na e-mail:
mirela.likar@rivrtici.hr
 upoznati i razvijati razumijevanje indikatora
kvalitete indikatora područja suradnje s
roditeljima
 Omogućiti samoprocjenjivanje definiranjem
jakih strana i izazova za područje suradnje s
roditeljima
 Izraditi individualni plan profesionalnog razvoja,
refleksija o provedenim aktivnostima
 omogućiti međusobne kontakte i podršku,
poticaje i razmjenu iskustava i informacija
 prijenos informacija s različitih skupova,
seminara i slično vezanih za vjerski odgoj
 raspraviti razne probleme na koje odgojitelj u
vjeri nailazi u praksi
21

1

Naziv:
Nositelji:

Klub odgojitelja u skupinama za pripadnike
talijanske nacionalne manjine
Lorena Sisso, Danijela Zubović i Svetlana
Velimirović, odgojiteljice
U okviru programa „Riječka (više)jezična baština“
ogranka Bilingualism Matters@Rijeka u potpori Odjela
gradske uprave za kulturu Grada Rijeke, u kojem
sudjeluje Viviana Cesarec, odgojiteljica savjetnica u
mirovini, s istraživačkom radionicom „Uporaba
fijumanskog dijalekta u skupinama redovnog
programa na talijanskom jeziku u DV Rijeka“

Vrijeme održavanja:

7 susreta, jednom mjesečno od rujna 2017. do svibnja
2018.

Mjesto održavanja:

Rujan 2017. - PPO GARDELIN
Listopad 2017.- PPO ZVONIMIR CVIIĆ
Studeni 2017.- PPO MIRTA
Veljača 2018. - PPO GABBIANO
Ožujak 2018.- PPO TOPOLINO
Travanj 2018.- PPO BELVEDER
Svibanj 2018.- PPO MIRTA (JASLICE)

Namijenjeno:

Broj polaznika:
Način i rok prijave:

Ciljevi:

Predviđeni broj sati
stručnog usavršavanja

Obavezno za odgojitelje koje provode redovni program
na talijanskom jeziku za pripadnike talijanske
nacionalne manjine
14
na prvom susretu odgojitelji dobivaju raspored
održavanja susreta ili na mail:
zvonimir.cviic@gmail.com
 unaprijediti odgojno-obrazovni rad putem
refleksivne prakse
 učiti iz primjera dobre prakse
 steći uvid i raspraviti različitost pristupa
zajedničkim temama specifičnim za program
 omogućiti međusobnu podršku, razmjenu
iskustva i informacija
 istražiti mogućnosti očuvanja fijumanskog
dijalekta u skupinama redovnog programa na
talijanskom jeziku u DV Rijeka
18

2

Naziv:

Povedajmo na čakavski

Nositelji:

Broj polaznika:

Dibie Host, odgojitelj i Biljana Francišković, odgojitelj mentor
U okviru programa „Riječka (više)jezična baština“ ogranka
Bilingualism Matters@Rijeka u potpori Odjela gradske uprave za
kulturu Grada Rijeke, u kojem sudjeluje Dragica Stanić, učiteljica
savjetnik u mirovini, s dvije radionice pod nazivom:
Kako usvojiti, razumjeti i upoznati čakavsko narječje iskustvo rada u školi i vrtiću u Kastvu na „ČA-povedalnici“
Jednom mjesečno-zadnja srijeda u mjesecu u 9:00 sati;
prvi susret je 25.10.2017.
PPO Galeb (zbornica)
Kvaternikova 60, Rijeka
Odgojiteljima - čakavskim govornicima i zainteresiranim stručnim
suradnicima
30

Način i rok prijave:

Prijave do 24.10.2017. na e-mail : bibi.pehin@gmail.com

Vrijeme održavanja:
Mjesto održavanja:
Namijenjeno:





Ciljevi:

Predviđeni broj sati
stručnog
usavršavanja

učiti iz primjera očuvanja čakavskog dijalekta
razmijeniti iskustva o procesu dokumentiranja projekata
osnažiti odgojiteljice u provođenju refleksivne prakse i
samoevaluacije

16

3

Naziv:

Prezentacija Programa Igrom do sporta

Nositelji:

Autori programa:
Željana Marić, kineziolog
Mirela Peić, odgojitelj mentor
Sanja Margeta, pedagog

Vrijeme održavanja:

-

Studeni 2017.

Mjesto održavanja:

PPO Drenova, Stanka Frankovića 7

Namijenjeno:

Broj polaznika:

Odgojiteljima koji rade u programu obogaćenom
elementima sporta „Igrom do sporta“ i stručnim
suradnicima u čijim se vrtićima realizira Program
Svi iz navedene ciljane grupe

Način i rok prijave:

Obavijest će biti dostavljena u sve vrtiće

Ciljevi:






Predviđeni broj sati
stručnog
usavršavanja



steći osnovne informacije o verificiranom programu
Igrom do sporta
spoznati važnost integriranog učenja djece u
sportskom programu
spoznati važnost rada i rasta u malim timovima
steći osnovne informacije o važnosti kontinuiranog
razgovora o praksi
3

4

Naziv:
Nositelji:

Vrijeme održavanja:

Mjesto održavanja:
Namijenjeno:
Broj polaznika:
Način i rok prijave:
Ciljevi:

Predviđeni broj sati
stručnog usavršavanja

Prenošenje iskustava odgojitelja mentora o radu
Vježbaonice Učiteljskog fakulteta Rijeka
Asija Murica, pedagog mentor, Mirela Peić,
odgojitelj mentor, Ivana Crnić, Nuša Srok, Vlasta
Doričić i Vesna Majnarić, odgojitelji
Ciklus od 3 radionice:
listopad 2017. zajednički susret odgojiteljamentora PPO Srdoči i Đurđice
Asija Murica: osnovne informacije o
radu Vježbaonice, zadaćama i
ulogama odgojitelja-mentora
studeni 2017. praćenje realizacije vježbi studenata
u neposrednom radu u
Integriranom kurikulumu i evaluacija
praćenja, pitanja i rasprava
ožujak 2018. praćenje realizacije vježbi studenata
u neposrednom radu u
Integriranom kurikulumu II, evaluacija
praćenja, pitanja i rasprava
PPO Srdoči, Srdoči 55
Odgojiteljima mentorima i stručnim suradnicima u
Vježbaonici PPO Đurđice
10
kontakt osoba Asija Murica, pedagog
asija.murica@rivrtici.hr
 upoznati oblik realizacije vježbi studenata iz
kolegija Integrirani kurikulum I i II
 upoznati uloge sudionika realizacije vježbi
studenata (odgojitelja – mentora, profesora –
metodičara i studenata)
 pratiti realizaciju vježbi studenata iz
Integriranog kurikuluma I i II u svim
segmentima (planiranje, praćenje i
sudjelovanje u evaluaciji rada studenata)
9

5

Naziv:

Vrijeme održavanja:

Procjena i poticanje rane komunikacije kod djece s
teškoćama u razvoju
Ema Tadić, logoped za djecu s teškoćama i
Anita Marić, psiholog za djecu s teškoćama
25.10. i 8.11.2017. u 17 sati

Mjesto održavanja:

PPO Krnjevo, Karasova 4 (dvorana)

Namijenjeno:

rehabilitatorima-odgojiteljima (obavezno)
i odgojiteljima koji rade u programima za djecu s
teškoćama
dvije grupe po 10 sudionika

Nositelji:

Broj polaznika:
Način i rok prijave:

Ciljevi:

Predviđeni broj sati
stručnog usavršavanja

e-mailom na ema.tadic@rivrtici.hr ili
anita.maric@rivrtici.hr
do 20.10.2017.
Polaznici će:
 naučiti razlikovati intencijsku od
neintencijske komunikacije
 naučiti poticati vještine združene pažnje
 upoznati se s pojmovima komunikacijsko
sredstvo i komunikacijska funkcija
 naučiti postavljati ciljeve u radu s djetetom s
komunikacijskim teškoćama
2

6

Naziv:

Tehnike funkcionalnog praćenja / analize ponašanja

Nositelji:

Anita Marić, psiholog za djecu s teškoćama

Vrijeme održavanja:

studeni – prosinac 2017. godine

Mjesto održavanja:

PPO Maestral, Kozala 47a

Namijenjeno:
Broj polaznika:

odgojiteljima rehabilitatorima, stručnim suradnicima
rehabilitatorima
14

Način i rok prijave:

do 01.11.2017. godine na e-mail anita.maric@rivrtici.hr

Ciljevi:






Predviđeni broj sati
stručnog usavršavanja

steći znanja o osnovnim principima primijenjene
analize ponašanja
steći znanja o načinima mjerenja ponašanja i
prikupljanju podataka
naučiti provoditi direktne i indirektne tehnike
funkcionalnog praćenja ponašanja
naučiti kako izraditi plan podrške za prevenciju i
smanjivanje nepoželjnih oblika ponašanja
8

7

Nositelji:

Likovne igre – obogaćivanje dječjeg likovnog izraza
elementima likovnog jezika
Laureta Španjol, odgojitelj

Vrijeme održavanja:

23.11.2017.

Mjesto održavanja:

PPO Bulevard, Trg braće Mažuranić 4

Namijenjeno:

Odgojiteljima, prema interesu

Broj polaznika:

16 (4 po Centru)

Način i rok prijave:

Prijave na mail: vlatka.miletic@rivrtci.hr do 13.11.2017.

Naziv:

Ciljevi:

Predviđeni broj sati
stručnog usavršavanja

 Polaznici će istraživati :
igre bojom, linijom i oblicima u plošnom i reljefnom
oblikovanju
2

8

Vrijeme održavanja:

Različito, a opet isto – prikaz odgojnoobrazovnog rada u vrtiću pri Dječjoj bolnici
Snježana Šolaja, Dijana Kinkela, Maša Basara,
odgojitelji u vrtiću pri Dječjoj bolnici Kantrida
15. ožujak 2018. u 17.15 sati

Mjesto održavanja:

PPO Zamet, Bože Vidasa 7A

Namijenjeno:

Odgojiteljima i stručnim suradnicima

Broj polaznika:

25

Način i rok prijave:

kontakt osoba Natali Protulipac, pedagog
prijave na mail: natali.protulipac@rivrtici.hr
do 1. ožujak 2018.
 steći uvid u specifičnosti organizacije rada
odgojitelja u Dječjoj bolnici Kantrida
 upoznati se s izazovima planiranja, realizacije i
vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa kroz
prostorno-materijalni, vremenski i socijalnoemocionalni kontekst kao i suradnju s
roditeljima.
 osvijestiti važnost uloge odgojitelja u prevenciji i
smanjenju emocionalnog stresa i anksioznosti
djeteta i obitelji tijekom hospitalizacije

Naziv:
Nositelji:

Ciljevi:

Predviđeni broj sati
stručnog usavršavanja

2

9

Naziv:

Naša iskustva u vođenju razvojnih mapa

Nositelji:

Vesna Celin i Marina Novaković, odgojitelji

Vrijeme održavanja:

18. travanj 2018. u 17,15 sati

Mjesto održavanja:

PPO Oblačić, Obitelj Sušanj 9

Namijenjeno:

Odgojiteljima i stručnim suradnicima

Broj polaznika:

25

Način i rok prijave:

Kontakt osoba Marina Novaković, odgojitelj
prijave na mail: nova.marina@gmail.com
do 10. travnja 2018.
 upoznati različite strategije prikupljanja
informacija o svim područjima djetetovog razvoja
 steći uvid u proces stvaranja razvojnih mapa
djece te njihovo korištenje u planiranju rada i
suradnji s roditeljima
 upoznati se s prednostima/nedostacima vođenja
razvojnih mapa
 razmjena iskustva sudionika
2

Ciljevi:

Predviđeni broj sati
stručnog usavršavanja

10

Naziv:

Likovnost bez granica

Nositelji:

Biserka Zupičić, odgojitelj savjetnik

Vrijeme održavanja:

ožujak 2018.

Mjesto održavanja:

PPO Oblačić, Obitelj Sušanj 9

Namijenjeno:

Odgojiteljima i stručnim suradnicima

Broj polaznika:

25

Način i rok prijave:

Kontakt osoba Biserka Zupičić, odgojitelj
prijave na mail: bzupii2@gmail.com
do 1. ožujka 2018
 sudjelovati u procesu Učimo jedni od drugih na
polju likovnosti
 spoznati kako dijete uči jezik umjetnosti
 upoznati se s različitim načinima podržavanja
kreativnih potencijala djece
2

Ciljevi:

Predviđeni broj sati
stručnog usavršavanja

11

