Радна група IV
Program

Сања Татић Јаневски
Јелна Најдановић Томић
Тања Шијаковић

Структурни елементи
програма
Назив
установе/институције/удруж
ења која пријављује
програм

Опис елемента

Циљна група по узрасту

7-14; 15-18; 19-30; преко 30

Услуга /е на коју/е се
програм односи

Информисање; Саветовање;
Вођење и управљање
каријером

Општи циљ програма

Основно усмерење, правац
према коме треба усмеравати
све планиране акције и
активности.

Могући индикатори

Циљ је јасно дефинисан
Односи се на циљну групу
којој је намењен
Усаглашен је са дефинисаним
стандардима

Теме/садржаји

Активности/ начин остваривања
програма

Трајањеи организација програма

Очекивани ефекти/исходи

Планиране целине и материјали за
учење којима је могуће реализовати
исходе

Теме/садржаји су јасно дефинисани и
наведенеиу програму
Предвиђене теме/садржаји воде
реализацији постављених циљева
Реализацијом тема/садржаја могуће
је оставрити дефинисане исходе
Адекватан и разноврстан избор
Предвиђене активности, методе и
активности, метода и техника којима технике су

разноврсне
се намеравају остваривати
планирани садржаји и достизати

усклађене са дефинисаним
дефинисани исходи.
циљевима

релевантне за развој
планираних
компетенција/исхода учења
Временска динамика и укупно
Дефинисано је укупно трајање
трајање програма
програма
Дефинисано је трајање по појединим
модулима (уколико се програм
изводи на овај начин)
Предвиђено трајање програма
оптимално је за реализацију
предвиђених активности и
оставривање дефинисаних исхода
учења
Описи очекиваних резултата по
Очекивани ефекти усаглашени су са
појединачним модулима и за програм стандардом КВИС
у целини

Праћење
ефеката

Опис методологије праћења Предвиђено је праћење остварених ефеката у
периоду након реализације програма
остварених резултата
Предвиђен начин праћења обезбеђује
...релевантних података
Ресурси којима установа располаже
омогућавају предвиђени начин праћења
ефеката (стручњаци, материјално технички
услови)

Ресурси

Опис материјалних,
просторних и људских
ресурса који су потребни да
се описане услуге и
активности изведу

„Додата
вредност“

Нпр: Програм је директно намењен особама
са посебним потребама или су видљива
прилагођавања програма за ове групе
корисника
Програм је директно намењен особама
старијим од 45, или су видљива
прилагођавања програма за ове групе
корисника
Програм уводи новину (у погледу
методологије; доступности ресурса и сл)

Одрживост програма

Извори финансирања
Уклопљеност у Стратегије
и друга релевантна
документа Р Србије
Стратешка партнерства

