Е-портфолио за директоре
АГЕНДА
I дан 30.11.2018.
године
10.00 – 11.30 часова
регистрација учесника
11.30 – 14.00 Отварање
обуке, почетак рада
14.00 – 15.00 Ручак
15.00- 18.00 наставак
рада
20.00 -01.00 Свечана
вечера са музиком
II дан - 01.12.2018.
године
07.30 – 09.00 часова –
доручак
09.30 -12.00 часова
наставак обуке,
завршетак обуке,
подела сертификата

Обука директора за коришћење програма
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРТФОЛИО ЗА ДИРЕКТОРЕ
Поштовани,
Кључни услов за стицање лиценце за рад директора
предшколских установа, основних и средњих школа је поседовање и вођење
личног професионалног портфолиа. Кандидати ће пред комисијом
представљати свој портфолио којим ће документовати збирку свог рада који
приказује напор, напредак и достигнућа у одређеним стандардима.
У циљу решавања евидентних потреба израдили смо веома користан,
у пракси врло применљив програм - Електронски портфолио за директоре
(Е-портфолио за директоре), који је препознат као најбољи програм те
намене, бољи од свих неких других понуђених решења (google disk...).
ПОЗИВАМО Вас
да узмете учешће у обуци директора за коришћење програма
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРТФОЛО ЗА ДИРЕКТОРЕ
Обука директора одржаће се 30.11 и 01.12.2018. године у хотелу „АЛФА“ у
Кончареву, Јагодина. У складу добре воље и добре пословне сарадње,
учесници обуке моћи ће програм ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРТФОЛИО ЗА
ДИРЕКТОРЕ
бесплатно да користе у периоду од три године.
Котизација за учешће на обуци износи 6.490 динара + ПДВ
Цена котизације укључује:


Једно преноћиште на бази пуног пансиона (ручак, свечана вечера, доручак)
у хотелу „АЛФА“ у Кончареву



Сертификат о одржаној обуци



Бесплатно коришћење програма Епортфолио за директоре за период од три
године



Неограничену конзумацију пића



Свечану вечеру

Учесници су у обавези да са собом понесу лаптоп на коме ће радити
практични део обуке, вежбе уноса података у Електронски портфолио

КОРАК ИСПРЕД СВИХ
Наша девиза је КОРАК ИСПРЕД СВИХ, и заснива се на редовном
праћењу потреба запослених у образовању. Остваривањем сарање са нама,
образовне установе, директори и сви запослени тих установа, имају велике
предности у односу на оне друге. Сарадњом са нама загарантован је успех и
бољитет, јер ми знамо свој посао, транспаренти смо, и немамо скривене
трошкове, увек смо ту за подршку, спремни да заједно решимо сваки
евентуални проблем.

У склопу Школског информационог система, који је Академија
Филиповић наменски израдила и развила за потребе запослених у образовним
установама је, поред Електронске педагошке свеске, Електронског
дневника, Програма за ПП службу, Е-портфолиа за наставнике и ученике,
Програма за вођење Едокументације у предшколским установама, и
ЕЛЕКТРОНСКИ ПОРТФОЛИО ЗА ДИРЕКТОРЕ. Оно што карактерише
Школски информациони систем, је драстичан раст броја корисника на
дневном нивоу (у одређеним сегментима или у целости).
Срдачно,
Директор Академије Филиповић
Братислав Филиповић

