ЕВРОПСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2019. ГОДИНЕ

Школа данас
Економско-трговинска школа у Смедереву има дугу традицију средњошколског образовања и васпитања младих генерација.
Са радом је започела 1960. године. После низа промена кроз које је прошла због мењања просветног система данас школује ученике у два подручја рада:
1. економија, право и администрација
образовни профили у четворогодишњем трајању (IV степен):
• економски техничар
• финансијски администратор
• службеник осигурања-оглед
• пословни администратор
2. трговина, угоститељство и туризам
образовни профили у четворогодишњем трајању (IV степен):
• трговински техничар
• туристички техничар
• угоститељски техничар
• кулинарски техничар
образовни профили у трогодишњем трајању (III степен):
• конобар
• кувар
• посластичар
У школској 2017/18. години имамо око 1010 ученика у 36 одељења - у првом разреду
9, у другом 9, у трећем 10 и у четвртом разреду 8 одељења.
Ученици Економско-трговинске школе користе за извођење наставе 20 учионица општег типа, 3 кабинета информатике са више од 30 рачунара, мултимедијалну учионицу
опремљену савременим наставним средствима, а одељењима образовних профила финансијски администратор, службеник осигурања и пословни администратор на располагању
су две "биро" учионице од којих је једна комплетно опремљена из донације Европске агенције за реконструкцију и развој.
Одељења угоститељске струке највећи део практичне наставе обављају у савремено
опремљеном градском ресторану "Гранд" који је Школи дат за коришћење.
Због обимне реконструкције школске зграде, настава у шк. 2017/18. године реализоваће се у згради ОШ "Јован Јовановић Змај", ул. 16. октобра ББ.
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Визија
У времену интензивних реформи у школству, наша школа тежи да постане део модерног васпитно – образовног система.
Кроз примену модерних метода у настави школа учвршћује своју позицију међу онима који препознају да се висок ниво образовања може у данашње време постићи само великом посвећеношћу свих учесника у васпитно- образовном процесу.
Осавремењивањем кабинета и проширењем активности у практичној настави (обављање практичне наставе и у привреди), школа тежи да побољша квалитет будућих кадрова који се школују у нашој школи.
Велики број признања освојених на републичким такмичењима потврђују велико залагање професора практичне наставе, као и посвећеност ученика да у свом послу буду добри, бољи од других.
Због велике потражње за квалитетним кадровима који се школују у нашој школи, ми
препознајемо заинтересованост за наше образовне профиле, а трудићемо се да у будућности ученицима понудимо и нове образовне профиле.
Циљеви
-

Континуирано побољшавати квалитет наставе;
Пратити трендове економских, туристичко-угоститељских грана привреде;
Осавремењивати методе учења и прилагођавати наставни процес захтевима
тржишта;

Посвећеним радом и преданошћу наставног и другог стручног кадра, сигурни смо да
ће наша школа и у будућности задржати једну од водећих улога у образовању економског,
туристичког, трговачког и угоститељског кадра у читавом региону.
Потребе школе
На основу екстерне евалуације и досадашње самоевалуације рада школе, идентификовано су следеће потребе школе по питању развоја квалитета и интернационализације:
o У области наставе и учења
унапређивање наставничких компетенција за примену савремених наставних
метода и техника рада;
- унапређивање наставничких компетенција за наставну област и предмет;
- развој дигиталних компетенција наставника;
- унапређивање комуникацијских компетенција наставника;
- подстицање наставничког лидерства;
- подршка хоризонталном учењу и интердисциплинарној настави;
- осавремењивање садржаја школског програма у складу са променама на тржишту
рада
-
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o У области руковођења
- унапређивање лидерских компетенција директора, помоћника директора и руководилаца стручних тимова/актива/већа у области подстицања партнерства и сарадње са образовним институцијама и организацијама на међународном нивоу
o У области подршке ученицима
- оснаживање у погледу интеркултуралности, толеранције и инклузивне културе будући да школа образује ученике којима је потребна додатна образовна и психо-социјална подршка као и припаднике националних мањина;
- развој програма ваннаставних активности који следе ученичка интересовања у областима омладинског активизма, интеркултуралног развоја, професионалне оријентације и каријерног вођења;
- унапређивање практичне наставе и повезивање са тржиштем рада;
- развијања међупредметних компетенција;
- ширење могућности за образовну мобилност
План европског развоја школе
У периоду за који се доноси Европски развојни план, планирано је да се спроведу следеће активности:
- омогућити учешће установе у националним, регионалним и међународним пројектима, стручним посетама и разменама мишљења и искустава;
- подржати учешће школе на међународним такмичењима;
- активно укључити наставно, ненаставно особље и ученике у пројекте мобилности и
обука у оквиру Еразмус програма;
- увођење билингвалне наставе на енглеском;
- наставити сарадњу са Немачком школом Фридрих Лист из Манхајма, Угоститељском школом из Опатије, наставити преговоре о могућим пројектима са Угоститељском школом из Марибора (Словенија);
- омогућити да се стечена знања и вештине преносе на нивоу установе и локалне заједнице путем тематске наставе, интерних радионица и обука, на угледним и огледним часовима;
- кроз различите облике стручног усавршавања развијати језичке компетенције запослених за наставну област и предмет као и знања и вештине из области управљања пројектима;
- израдити Акциони план на основу Европског развојног плана и унети у Развојни
план школе, Планове рада школе за 2017/2018. и 2018/2019. годину, а у Извештајима о раду школе евалуирати резултате;
- упознавање запослених са могућностима коришћења eTwinning портала путем приручника, похађањем семинара „eTwinning за почетнике“ или у оквиру стручних већа
Европски развојни план Економско-трговинске школе у Смедереву усвојен на седници Школског одбора, 27.2.2018.
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
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