HR

DOPUNA

Dopuna Pozivu na iskaz interesa za ugovorno osoblje u sljedećim funkcijskim
skupinama i profilima:

Stranica 1.
nakon
EPSO/CAST/P/19/2018 Odgojno-obrazovni radnici FS II.

dodati
EPSO/CAST/P/20/2018 Psiholozi za odgoj i obrazovanje FS IV.

Stranica 7.
pod

PRILOG I. – POSLOVI
dodati
FUNKCIJSKA SKUPINA IV. Psiholozi za odgoj i obrazovanje (djeca u dobi od 0 do 14
godina)

a. osiguravanje stručnog znanja u području obrazovne psihologije za jaslice, dječji vrtić i/ili
produženi boravak te sudjelovanje u pripremi relevantnih dokumenata
b. pomno praćenje rada odgojitelja u jaslicama te osoblja i/ili nastavnika/odgojitelja u
vrtićima u cilju pružanja potpore u njihovu odgojno-obrazovnom radu
c. doprinos kontinuiranom osposobljavanju u području odgoja i obrazovanja u cilju
poboljšanja stručnosti odgojno-obrazovnog osoblja
d. upravljanje procjenom potreba za osposobljavanjem te provedbom/poboljšanjem plana
osposobljavanja i organiziranjem aktivnosti osposobljavanja u području obrazovanja
e. promatranje i praćenje općeg razvoja djece kako bi se postigli optimalni uvjeti za njihovu
dobrobit u jaslicama, dječjem vrtiću ili produženom boravku
f. obavještavanje roditelja, na sastancima koji su organizirani u tu svrhu, o aktivnostima
njihove djece, kako bi se s njima održao odnos temeljen na povjerenju i partnerstvu
g. djelovanje u posebnim situacijama, na zahtjev odgojitelja u jaslicama, osoblja i/ili
nastavnika/odgojitelja u dječjem vrtiću, roditelja ili na vlastitu inicijativu, u cilju
poboljšanja uvjeta i osiguravanja dobrobiti djece
h. predlaganje promjena opće organizacije u cilju poboljšanja kvalitete pedagoškog rada,
života djece u jaslicama, dječjem vrtiću i/ili produženom boravku te usluga za roditelje
i.

održavanje stalnog kontakta, zajednički ili na pojedinačnoj osnovi, s odgojiteljima u
jaslicama te osobljem i/ili nastavnicima/odgojiteljima u dječjem vrtiću u cilju osiguranja
usklađenosti obrazovnog rada nastavničkog osoblja

j.

osmišljavanje prijedloga za planiranje različitih aspekata opće organizacije, uključujući
odabir i nabavu materijala, kako bi se pozitivno utjecalo na kvalitetu života djece i uslugu
koja se pruža roditeljima

k. osiguravanje odgovarajuće provedbe odgojno-obrazovnog plana
l.

sudjelovanje, ako je potrebno, u usklađivanju rada dječjeg vrtića i produženog boravka
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Sva ostala načela iz poziva primjenjivat će se mutatis mutandis na funkcijsku skupinu IV.
Psiholozi za odgoj i obrazovanje

