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SLAVONSKI BROD
Dosadašnja
postignuća Dosadašnja moja postignuća kao ravnatelja i voditelja škole u proteklom razdoblju
sa suradnicima su:
Provedena 22 projekta u iznosu od 6.069.166,21 eura s ciljem
poboljšanja odgojno-obrazovnoga sustava, i to:
- promjena u načinu i kvaliteti rada strukovne škole
- osposobljavanje nastavnika kako bi učenicima prenijeli
potrebno i atraktivno znanje
- povezali školu i gospodarstvo
- omogućili kvalitetno srednješkolsko obrazovanje
- napravili poželjnu školu za učenike i gospodarstvo
- osiguravamo cjeloživotno učenje
- povećavamo ugled i važnost ove škole u zajednici
- stvaramo prepoznatljivu kvalitetnu školu - školu brend ovoga
kraja
- uvodimo napredovanje nastavnika - usavršavanje u Austriji,
Nizozemskoj, Irskoj, Njemačkoj
- ostvarili smo povezanost ove škole sa stručnim školama u EU
(Austrija, Nizozemska, Njemačka, Danska, Finska, Irska i
Slovenija), kao i sa školama u BiH i Srbiji.

Aktivnosti izvan škole koje su vezane uz odgoj i obrazovanje:

Projekti

i



Sudjelovao sam u pripremi osnivanja stručnoga studija bilinogojstva –
hortikulture u Slavonskome Brodu 2003. godine.



Sudjelovao sam na izradi prijedloga mreža srednjih škola u Brodsko-posavskoj
županiji 2003. godine.



Imenovan sam od HRVATSKOGA SABORA u Nacionalno vijeće za odgoj i
obrazovanje 2013. - 2014.
NVOO je stručno i strateško tijelo koje prati kvalitetu sustava predškolskog,
osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.




aktivnosti


Sudjelujem u Povjerenstvu za izradu; Programa razvoja sustava strukovnog
obrazovanja i osposobljavanja RH (2015. god.).
Sudjelovao sam u radu stručne skupine za prirodoslovno područje za razradu
postignuća po odgojno-obrazovnim ciklusima u sklopu nacionalnoga okvirnog
kurikuluma RH (2010. god.).
Sudjelujem u radu Ekspertne radne skupine za provedbu 5. cilja Strategije
obrazovanja, znanosti i tehnologije (Unaprijediti kvalitetu rukovođenja u
odgojno-obrazovnim ustanovama RH 2015. - 2016. god.).
Sudjelujem u izradi prijedloga Nacionalnoga kurikuluma za strukovno
obrazovanje RH (2015. - 2016. god.).



Radio sam na izradi projekta „Implementacija novih kurikuluma“, Razvoj
ljudskih potencijala IPA 2010. - 2011.



Sudjelovao sam u istraživanju projekta PISA 2009.



Sudjelovao sam u izradi programa za stjecanje osobnih vještina za odrasle,
komponenta 4. i 5. obrazovanja odraslih u CADRS 2004.



Bio sam zamjenik voditelja partnerskog odbora Brodsko-posavske županije i
sudjelovao u izradi strategije razvoja za razdoblje 2005. - 2012.



Sudjelovao sam u vođenju regionalnoga operativnog programa Brodskoposavske županije (ROP).



Koristim se engleskim jezikom, razina znanja jezika: razumijevanje B2, govor
B1, pisanje A2.

Od 1978. god. radim u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića, Slavonski Brod,
Radno na poslovima nastavnika fizike (12 godina).
iskustvo Od 1989. god. radim u ovoj školi kao ravnatelj škole te istodobno u tom
razdoblju sedam godina radim kao nastavnik fizike u Klasičnoj gimnaziji u
Slavonskome Brodu.
Stručno
usavršavanje Tijekom svog rada kontinuirano radim na stručnom usavršavanju iz područja prirodnih
znanosti i rukovođenja školom.
Završio sam školu za ravnatelje 1994. god.
Položio sam ispit za ravnatelja 1994. god.

Naziv Profesor
dodijeljene
kvalifikacije
Školovanje
Osnovna i Srednja škola u Slavonskome Brodu
Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci – 1979. g.
- zvanje profesor fizike.
Razina prema Diplomski studij
nacionalnoj ili
međunarodnoj
klasifikaciji

Računalne Računalne vještine (Microsoft Word, Power Point, Exel…)
vještine i
kompetencije
Organizacijske U dosadašnjem radu stjecao sam potrebne organizacijske vještine te razvijao
vještine i vještine vođenja timova (trenutno vodim dva projektna tima).
kompetencije
Spremnost za preuzimanje rizika, izazova, uvođenje inovacija,
Druge vještine
interes za spoznaje iz područja prirodoslovlja - fizike čestica,
i
razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina, rad u timu, ali i kao
kompetencije
pojedinac orijentiran na rezultat.

Objavljujem članke o prirodoslovlju i obrazovanju.
Hrvatski branitelj
Zagreb, 9. 8. 2017.
Vlado Prskalo

