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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Прилог А3 

 

 

РЕЗИМЕ ПРОГРАМА 

(максимум 2 стране) 

 

 

НАЗИВ ПРОГРАМА: ОСНОВНА ОБУКА ЗА МЕНТОРЕ ПРАКТИЧНЕ ОБУКЕ У 

ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНОГ РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

 

АУТОРИ ПРОГРАМА: :   Проф. др Јасна Хрнчић  

Проф. др Невенка  Жегарац  

 

 

КОНТАКТ ОСОБА: Проф. др Јасна Хрнчић, Отона Жупанчича 1/39, Београд, Нови 

Београд, jasna.hrncic@fpn.bg.ac.rs, 061/136 2567. 

 

ЦИЉ/ЕВИ ПРОГРАМА :  

1. Развијање вештина примене стандарда и компетенција  за образовање 

социјалних радника током практичне обуке у социјалној заштити  

2. Увод у вештине примене стандарда практичне обуке, испуњења циљева учења и 

задатака ментора у реализацији практичне обуке  

3. Упознавање полазника са процесом припреме и реализације плана учења 

практиканата на практичној обуци и оспособљавање за евалуацију практичне 

обуке. 

 

САДРЖИНА ПРОГРАМА:  

Програм је организован кроз четири тематске целине: 

1. Презентовање и дискусија о стандардима и компетенцијама за образовање 

социјалних радника и стандарда практичне обуке у образовању социјалних 

радника  

2. Развој компетенција за образовање социјалних радника током практичне обуке 

3. Циљеви учења  током практичне обуке и задаци ментора 

4. План учења практиканта и евалуација  

 

 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ПРОГРАМ  РАЗВИЈА : 

У програму се развијаију компетенције за остваривање реформе система социјалне 

заштите које укључују знања и вештине:   

o ефективне комуникације и сарадње 
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o преношења знања  

o ефикасног спровођења практичне обуке у области социјалног рада и социјалне 

политике 

o постицања развоја компетенција студента или другог практиканта током практичне 

обуке 

 

ЦИЉНА ГРУПА ПРОФЕСИОНАЛАЦА ЗА ОБУКУ:  

Програм могу похађати професионалци који испуњавају предуслове за укључивање на 

обуку и који раде у области социјалне заштите или у другим областима за које је 

релевантна примена наведених вештина.  

 

 

ОБЛАСТ НА КОЈУ СЕ ПРОГРАМ ОДНОСИ И КРАЈЊИ КОРИСНИЦИ:  

Програм се односи на област образовања социјалних радника током практичне обуке у 

свим областима социјалног рада и социјалне политике. 

Вештине које се развијају овим програмом широко су применљиве на унапређење 

општих компетенција за комуникацију, сарадњу, решавање проблема и 

специфичне компетеције за преношење знања и спровођење практичне обуке. 

Намењене су професионалцима који су укључени или желе да буду укључени у  

менторски рад у области социјалног рада и социјалне политике,  док су корисници 

њихових услуга практиканти. Како практиканти током практичне обуке развијају 

вештине  ефикаснијег и ефективнијег рада са корисницима социјалне заштите и 

квалитетнијег креирања и  спровођења социјалне политике, крајњи корисници су све 

вуленрабилне групе.  

 

 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА УКЉУЧИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛАЦА НА ОБУКУ:  

За похађање ове обуке је потребно да учесници имају VII1 степен образовања и радно 

искуство у области социјалног рада и социјалне политике. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБУКЕ  (дана/сати): 

Програм Основнe обука за менторе практичне обуке у области социјалног рада и 

социјалне политике спроводи се у једном радном дану, у трајању од осам часова по 45 

минута. 


