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12. јануара 2015. године, свечано је отворена 

манифестација „Јануарски дани просветних радника“, 

која се одржава, већ традиционално, у току зимског 

распуста, а у оквиру које, запослени у образовању 

имају могућност 

похађања већег 

броја семинара као 

и других активности 

и програма стручног 

усавршавања. 

Овогодишњу манифестацију су посетили министар 

просвете, науке и технолошког развоја, др Срђан 

Вербић, помоћник министра просвете, мр Љубиша 

Антонијевић, државна секретарка, Снежана Марковић, 

шеф кабинета мнистра просвете, Немања Ђорђевић и 

Снежана Павловић, саветник у МПНТР у сектору за 

предшколско и основно образовање и васпитање и 

образовање одраслих.  

 

Поред представника Министарства, отварању 

манифестације присуствовали су и представници 

локалне самоуправе, заменик градоначелника, 

господин Небојша Здравковић, заменица председника 

скупштине, госпођа Славица Коминац и Борис 

Ковачевић, члан градског већа за ванпривредне 

делатности.  

 

13. јануара, одржан је семинар под називом 

„Учитељи у свету огледа“. 

Специфични циљеви семинара 

су: јачање професионалних 

капацитета учитеља за 

релизацију и примену огледа у 

настави са циљем мотивације 

ученика за активно стицање научних знања, развијања 

способности запажања основних својстава материјала, 

појава и процеса и уочавања њихове повезаности, 

развијања радозналости и елемената логичког 

мишљења и закључивања, оспособљавања за 

самостално учење, повезивања наставних садржаја са 

примерима из свакодневног живота. 

Другог дана манифестације, организоване су три 

радионице и један семинар за запослене у образовању 

у Шумадијском и Поморавском округу.  

Радионици „Верификација и проширена делатност 

школа“ присуствовали су 

и министар просвете, 

науке и технолошког 

развоја, др Срђан Вербић, 

државна секретарка, 

Снежана Марковић и шеф 

кабинета министра просвете, Немања Ђорђевић. У 

уводном делу радионице, директори школа и 

представници ШУ Крагујевац имали прилику да, на 

тему проширене делатности школа, разговарају са 

министром просвете и његовим сарадницима и искажу 

своје недоумице и дају предлоге за побољшање рада 

школа. Након тога, радионицу су наставиле да воде  

Снежана Павловић, саветник у МПНТР у сектору за 

предшколско и основно образовање и васпитање и 

образовање одраслих и Горица Станојевић, директорка 

Регионалног центра за професионални развој у Чачку. 

 

Истог дана реализована jе и радионица „Оцењивање и 

евалуација ученичких постигнућа“.  Овој радионици 

присуствовало је преко 30 запослених у образовању, а 

аутор и реализатор 

радионице био је Горан 

Јоксимовић,  руководилац 

Школске управе Крагујевац, 

тада на пословима 

просветног саветника.  

 

Приликом испитивања потреба наставника, запослени у 

ЦСУ КГ приметили су да су наставници истакли да би 

желели да унапреде вештине из области оцењивања и 

евалуације ученика, односно постигнућа ученика. 

Начин на који су принципи оцењивања установљени у 

једној земљи, значајно могу одредити начине 

подучавања и учења, јер оно што се у школи учи често 

је детерминисано оним што се оцењује. У земљама 

Европе, а и шире, тренутно су најзаступљенији следећи 

облици оцењивања, односно праћења и 

евалуације: стандардизовани тестови, сумативно и 

формативно оцењивање, портфолио, самоевалуација и 

вршњачка евалуација. Требало би истаћи колико је 

важно континуирано јачање компетенција када је у 

питању формативнo оцењивање ученика, јер је то једна 

од слабијих карика приликом праћења постигнућа 

ученика. 
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Радионица „Инклузија у пракси“, одржана је у ШОСО 

„Вукашин Марковић“ у 

Ердоглији, где су учесници 

имали прилику да се 

упознају са радом 

специјализоване школе која 

ради са децом која имају 

потешкоће у развоју и 

учењу, са дидактичким материјалом који су израдили 

запослени у овој установи, са методама рада запослених 

у ШОСО „Вукашин Марковић“, као и са радом у 

сензорној соби. 

 

Другог дана манифестације, реализован је и 

једнодневни семинар у Политехничкој школи, под 

називом „Рука у тесту: инквајери метод у  

реализацији научних садржаја од предшколског до 

средњошколског нивоа“. Овај семинар је организован у 

сарадњи са Центром за еколошко образовање и 

одрживи развој (CEOOR).  

 

15. и 16. јануара, одржан је дводневни семинар за 

наставнике средњих стручних школа, под називом 

„Примена методе пројекта у настави“. Циљ 

наведеног програма је 

да се учеснци упознају 

са теоријском основом 

и начином дефинисања 

циљева пројеката, да 

развију вештине и да се 

оспособе за планирање, 

припрему, израду, реа-

лизацију и оцењивање пројекта у настави. Реализатори 

семинара били су Александра Бакрач и Јовица Јевтић. 

 

16. јанура, такође је одржан једнодневни семинар за 

нставнике страних језика под називом 

„Осавремењивање традиционалних метода у 

настави страних језика“, коме је присуствовало 24 

наставника из основних и средњих школа. Овим 

семинаром су предвиђене следеће теме: традиционална 

метода учења страних језика и њени недостаци, 

савремена истраживања и научна сазнања из области 

учења страних језика, најуспешније савремене методе и 

седам основних правила учења страних језика, метода 

ТПР, метода „Effortless Englishˮ и њена примена у 

другим језицима, метода „Learn Real Englishˮ и њена 

примена, метода АИМ, „Task-based приступ учењу 

језика. 

 

17. јануара, одржан је семинар за предметне 

наставнике основних школа, под називом „Између 

физике и биологије има неке хемије – 2“. Акредитацију 

наведеног програма подржао је РЦ Шабац, а 

реализатори су били Владимира Хрепић и Тихомир 

Лазаревић. Циљ овог семинара је унапређивање 

образовне праксе, 

квалитетнија настава 

у оквиру предмета 

природа и друштво, 

физика, биологија и 

хемија, корелација 

између предмета. 

Атмосфера током 

семинара је била 

веома позитивна, а учесници су са истог отишли са 

осмесима на лицима и речима хвале, што је довољан 

доказ о томе да је овај програм био посве интересантан 

и користан. 

 

18. јануара реализован је и семинар „Математичке 

радионице“. Акредитацију овог програма стручног 

усавршавања подржао је РЦ Ниш. Циљ програма је 

подизање свести наставника о чињеници да радио-

ничарски начин рада омогућава да свако дете учи на 

различит начин и размена примера добре праксе. 

Реализовале су га Едита Алексов и Веселинка 

Станковић, које су и ауторке наведеног Програма. 

ЈАНУАРСКИ ДАНИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 2015. 

ОВОГОДИШЊОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ 

„ЈАНУАРСКИ ДАНИ ПРОСВЕТНИХ 

РАДНИКА“, ПРИСУСТВОВАЛО ЈЕ 264 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ, ПРИЛИКОМ 

ЧЕГА ЈЕ ОСТВАРЕНО 1432 САТА 

АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА, 45 БОДОВА 

НА СТРУЧНОМ СКУПУ И 195 САТИ НА 

РАДИОНИЦАМА. 
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Почетком фебруара 2015. године, запослени у 

Центру за стручно усавршавање запослених у 

образовању Крагујевац и помоћник градоначелника 

града Крагујевца, господин Обрад Турковић, имали су 

част и привилегију да обиђу Академију за стручно 

образовање наставника и управљање персоналом у 

Дилингену, Немачка (www.alp.dillingen.de). Након 

обиласка Академије у пратњи проф. др Харинга и 

разговора са директором Академије, господином др 

Олбрихом, одржан је састанак на коме су доценти 

представили рад Академије.  

18. фебруара 1971. године, Академија је основана као 

централна институција за обуку наставника у Баварској 

од стране државног Министарства просвете и културе. 

Она је смештена у згради бившег језуитског 

универзитета. У оквиру комплекса Академије налазе се 

и Црква изграђена 1610. године, која се и данас 

користи, потом библиотека изграђена 1550. године, а 

која је прилагођена савременим потребама и 

Природњачки музеј основан 1757. године.  

 На почетку рада Академије, сваке године је 

реализовано око 50 курсева којима је присуствовало по 

1.700 наставника, а сада се тај број наставника повећао 

на 25.000 укључујући и предаваче и излагаче, на више 

од 1.300 курсева. 

Академија за обуку наставника, која је под 

контролом Министарства просвете, културе, науке и 

уметности Баварске, има за циљ да подстакне учеснике 

да планирају наставу на основу окружења, развојних 

потреба деце и успостављање нове културе учења. 

Фокус је на идејама заснованим на вештинама наставе, 

укључујући специфичне задатке и методе учења. 

Велики фокус Академије је на обуци директора и оних 

који желе да постану директори школа. Сви директори 

школа имају обавезу да прођу модуларну обуку. По 

завршетку свих модула сертификовани су за рад на 

руководећем месту школа. 

Опремљена савременим медијима, са 

капацитетом од 300 једнокреветних соба за наставнике, 

Академија подржава обуку наставника, развој и 

имплементацију нових циљева школе и руковођења 

особљем. У Академији је ангажовано 40 доцената који 

су задужени за планирање и извођење обука. Доценти 

су они наставници који су се истакли у раду и 

напредовали у звању и тренутно су запослени у 

Академији. Након 4 године проведене у Академији, сви 

имају обавезу да се врате у наставу како би одржавали 

континуитет. Програми и обуке се креирају на основу 

школске стварности, односно на основу потреба школа 

и наставника, као и на међународним образовним 

стандардима. Нагласак је на побољшању нивоa 

стручности наставника свих профила и субјеката школа, 

као и на вештинама руководилаца школа.  

СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ  

ДИЛИНГЕН, НЕМАЧКА 

http://www.alp.dillingen.de
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Наставници похађају обуке у трајању од 3 до 7 дана и за 

то време су смештени у Академији. На основу 

националног курикулума, који одређује компетенције за 

текућу школску годину, школе израђују планове и 

наставници похађају обуке које осмишљавају доценти 

запослени у Академији. Наставници који похађају обуке 

у Академији, имају и обавезу хоризонталне едукације, 

која се спроводи у такозваним „сателит“ школама. 

Дакле, као и у Србији, наставници су у обавези да 

научено на семинару пренесу својим колегама, али и да 

то примене у настави.  

Запослени у Центру за стручно усавршавање 

запослених у образовању Крагујевац сматрају ово 

искуство непроценљивим и верују да ће искуства из 

Дилингена искористити у свом раду и тиме унапредити 

систем стручног усавршавања у граду Крагујевцу, па и 

шире. 

Поред Академије у Дилингену, запослени у ЦСУ КГ су 

посетили и гимназију „Katharinen” у Инголштату. 

Након обиласка школе, одржан је састанак коме су 

присуствовали стручни саветник за образовање на 

семинарима, StDin Johanna Schlagbauer, стручни 

саветник, StD Werner Eckert-Schweins, директор 

гимназије “Katharinen”, др Reinhard Kammermayer и 

управник службе за управљање школским образовањем 

Града Инголштата, Willi Schelchshorn. На састанку је 

запосленима у ЦСУ КГ представљен систем образовања 

наставника у Немачкој, односно иницијално образовање 

и функционисање система стручног усавршавања 

наставника. 

Иницијално образовање наставника у Немачкој има 

неке јединствене карактеристике. Траје најмање шест 

година за наставнике средњих школа, а пет година за 

учитеље и наставнике основних школа. Почетно 

образовање наставника се састоји од две фазе, и обе се 

завршавају са полагањем испита које регулише државни 

орган, односно Министарство. Прва фаза (која обично 

траје 3 или 4 године) реализује се на универзитетима за 

све профиле наставника, осим васпитача, и покрива 

најмање два предмета плус образовне студије, односно 

методика, дидактика, педагогија, психологија и слично. 

Друга фаза се односи на приправнички који траје 

између 1,5 и 2 године и то кроз два модела: један је 

делимично организован у школама и представља неку 

врсту обуке на радном месту (попут менторства), а 

делом у специјалним институцијама за обуку 

наставника (похађање семинара), које послују под 

контролом регионалних министарства образовања 

(попут Академије у Дилингену). 

Немачки систем иницијалног образовања наставника је 

мешовит модел: у целини се може описати као 

континуирано, али с обзиром на чињеницу да прва фаза 

садржи значајне елементе директне припреме за 

извођење наставе (образовне студије и дидактику 

предмета који су везана за школску праксу) такође 

може бити описано и као комбиновано. 

На наведеним састанцима je успостављена веома добра 

сарадња са наведеним институцијама, те су запослени у 

ЦСУ КГ мишљења да ће се у будућности реализовати 

заједнички пројекти у које ће бити укључени 

наставници и ученици крагујевачких школа, али и 

школа у читавом Шумадијском и Поморавском 

региону. 
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Центар за стручно усавршавање запослених у 

образовању Крагујевац је, у сарадњу са Заводом за 

вредовање квалитета образовања и васпитања, 6. марта, 

2015, у просторијама Прве техничке школе, организавао 

обуку за просветне саветнике под називом „Осигурање 

квалитета система - Пружање подршке школама“. 

Неки од циљева и програма саветовања су били: 

- Приказ резултата спољашњег вредовања рада школа у 

школској 2013/2014. годин; 

- Резултати завршног испита 2014. и њихова употребна 

вредност у подршци школама; 

- Припрема просветних саветника за праћење огледа 

„Развионица“ (ИПА 2011); 

- Пројекат подршке изабраним школама након 

спољашњег вредовања. 

Саветовању су присуствовале Школске управе из 

Крагујевца, Јагодине, Пожаревца и Смедерева. 

“Последице континуираног смањења броја становника 

видљиве су у свим друштвено виталним областима. 

Затварају се школе, домови здравља, гасе радна места, 

нестају села, повећава се број старих, смањује се број 

економски актвиног становништва...“ 

Препознавање проблема од стране државе резултирало 

је израдом стратегије подстицања рађања 2008. године. 

У складу са тим Завод за унапређивање образовања и 

васпитања Републике Србије, као друштвено одговорна 

институција, организује стручне скупове подршке 

подстицању рађања у нашој земљи. Скуп се организује 

у форми симпозијума и реализује се кроз пет тематских 

целина. 

Општи циљ скупа је унапређивање компетенција 

запослених у образовању за реализацију садаржаја и 

тема из области популационог образовања у раду са 

децом, младима и њиховим родитељима.  

ЦСУ КГ је био домаћин и организатор једног у низу 

симпозијума, 17. априла 2015., у Првој техничкој 

школи у Крагујевцу. Симпозијуму је присуствовало око 

60 учесника из Крагујевца и Шумадијског округа.  

 

У суботу, 18. априла 2015. године, у Првој техничкој 

школи, а у организацији ЦСУ КГ одржана је радионица 

под називом „Веште руке - увођење елемената 

Монтесори методе“. Ауторке и реализаторке 

радионице су: Сузана Милановић, Јелена Радојевић, 

Сања Јовановић и Љиљана Јоргић. 

Радионици је присуствовало преко 30 учесника, а 

атмосфера је била веома подстицајна и креативна.  

Обука за просветне саветнике 

Школа и популациона политика 

Радионица о Монтесори методама 
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6. априла 2015. године  ЦСУ КГ расписао је конкурс 

под називом  „Дајем глас за угледни час“.  Конкурс је 

намењен свим наставницима који раде на подручју 

града Крагујевца. ЦСУ КГ је понудио бесплатне услуге 

снимања часова, уколико учесници немају већ 

наснимљене часове.  

Конкурс је продужен до 30. септембра 2015. године, 

након чега ће се оформити комисија која ће прегледати 

снимке и припрему часа и прогласити победника 

конкурса. 

Најбољи ће бити награђени, а потом ће имати прилику 

да свој рад и добру праксу пренесу и колегама из 

других школа кроз стручне скупове.  

До сада је снимљено 7 часова, а до краја септембра 

очекујемо још кандидата.  

26. априла 2015. године ЦСУ КГ у сарадњи са Центром 

за стручно усавршавање у Лесковцу, организовао је 

семинар под називом „Аутизам и говорно језички 

поремећаји“. Семинар је одржан у Првој техничкој 

школи, а присуствовало је 24 наставника из основних и 

средњих школа. Циљ семинара је упознавање полазника 

са карактеристикама говорно-језичког развоја и 

класификацијом поремећаја у развоју говора, као и 

давања јасних упутства за препознавање одступања од 

нормалног говорно-језичког развоја и пружању 

адекватне подршке. На семинару се обрађују и 

комуникационе, социјално-интерактивне  карактери-

стике понашања особа са аутистичним поремећајем и 

дају упутства за препознавање аутизма и начинима рада 

и третмана аутизма. 

Конкурс за угледни час 

Управљање стресом деце, наставника и родитеља  

4. априла 2015. године, ЦСУ КГ у сарадњи са Трговинско-

угоститељском школом „Тоза Драговић“, а у оквиру УНИЦЕФ 

пројекта „Спречавање осипања ученика из образовног система 

Републике Србије“, организовао је семинар за наставнике наведене 

школе под називом „Управљање стресом деце, наставника и 

родитеља“. Ауторке и реализаторке семинара су мр Снежана 

Вуковић, психолог, начелник Одељења за стратегију и развој 

образовања, Борислава Максимовић, психолог, координатор за 

увођење инклузивног образовања, ДИЛС и Дајана Цветковић Лазић, професор српског језика и 

књижевности. Општи циљ семинара је повећати компетенције и вештине наставника и стручних 

сарадника за препознавање стресора, управљање стресом и умањење последица стреса ученика, 

родитеља, као и сопственог личног и професионалног стреса у процесу образовања и васпитања.  

Аутизам и говорно језички поремећаји 
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РАДИОНИЦА ЗА НАСТАВНИКЕ—ДАРОВИТОСТ 

07. маја 2015, у просторијама Прве техничке 

школе, Радионица „Рад са даровитом децом“, 

чији су аутори и реализатори били Бојана Чукић  

Поповић и Иван М. Недељковић, стручни 

сарадници - педагози. Неке од тема радионице биле 

су: проблеми у идентификовању даровитих, методе 

и начини рада са даровитим ученицима, размена 

искустава учесника и сл. 

 

СЕМИНАР  ЗА НАСТАВНИКЕ—ДАРОВИТОСТ 

Семинар под називом „Даровито дете у школи и 

шта са њим―, реализован је у организацији ЦСУ 

КГ, у просторијама Прве техничке школе, 16. и 17. 

маја 2015. године. Аутори и реализатори семинара 

су мр Данијела Обрадовић и  мр Мира Јовановић.  

Циљ семинара је стицање знања о природи 

даровитости, унапређење вештина значајних за 

напредовање даровитих ученика, стицање знања о 

облицима рада са даровитима, сензибилизација 

наставног кадра на потребе и могућности 

даровитих ученика, као и стицање знања о 

облицима и методама рада са даровитим 

ученицима. 

УМЕТНИЧКА ВРЕДНОСТ 

24. маја 2015. године реализован је семинар  

„Уметничка вредност као критеријум избора 

виртуелно-дидактичких средстава“. Ауторке и 

реализаторке семинара су мр Нада Милетић и Миа 

Луковац.  

Општи циљ семинара је обезбеђивање квалитета 

наставног процеса развијањем стручних 

компетенција наставног кадра у одабиру и 

примени визуелно-дидактичких средстава и 

стимулисање наставника да остварују 

хоризонталну корелацију уметничких и других 

наставних предмета. 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ - ДАРОВИТИ УЧЕНИЦИ 

Тврди се да васпитно-образовни рад треба да буде тако планиран и организован да дозволи свој деци да 

максимално испоље своје потенцијале. Школа се сматра једним од кључних фактора подршке развоју 

талената. Сваки рад са даровитим ученицима у школи подразумева дефинисање ове категорије ученика и 

њихов избор на основу одређених индикатора. Од школе се очекује да однос према даровитим ученицима не 

сведе на решавање појединачних случајева, већ да развије 

систем мера који ће регулисати статус даровитих 

ученика... ДА У ШКОЛИ ДРУГАРСТВО НЕ БОЛИ 

Семинар под називом „Да у школи 

другарство не боли“ (24), реализован је у 

организацији ЦСУ КГ, у просторијама 

Прве техничке школе, 23. маја 2015. 

године. Ауторке и реализаторке семинара 

су Сања З. Живковић, мр Лидија Крстић 

Стојичић и Анка Ивановић.  

Неке од тема које су обрађене  на 

семинару су: карактеристике насиља и 

дефиниција вршњачког насиља, облици 

насилног понашања и зашто су нека деца 

насилна, ризични фактори у настанку 

насилног понашања код деце, последице и 

распрострањеност вршњачког насиља, 

препознавање и превенција вршњачког 

насиља 
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Семинар под називом „Велике годишњице у 

српској историји (1914/15. и 1815) – 

истраживања и дилеме у историографији и 

настави историје“, реализован је у организацији 

ЦСУ КГ, 30. маја 2015. године, у просторијама 

Прве техничке школе. Аутори и реализатори 

семинара су проф. др Сузана Рајић, проф. др 

Милош Јагодић, доц. др Марко Шуица, др Јасмина 

Милановић и Рако Томовић. Циљ семинара је 

стручно усавршавање наставника за рад са 

осетљивим темама и историјским контроверзама у 

настави историје (посебан акценат на 

манипулацији), у складу са образовним 

стандардима за предмет историја.  

Семинар под називом „Игре у настави“, 

реализован је 06. јуна 2015. 

године, у организацији 

ЦСУ КГ. Ауторке и 

реализаторке семинара су 

Вера Јовић и Виjолета 

Мартаћ из Крагујевца. Циљ 

семинара је повећање ефикасности наставе 

унапређивањем компетенција наставника за 

поучавање и учење применом различитих игара у 

настави, као и упознавање наставника са 

различитим врстама игара, оспособљавање 

наставника за израду игара, обучавање наставника 

за примену игара у различитим етапама часа, 

упознавање наставника са мултимедијалним 

играма које се могу применити у настави. 

Семинар под називом „Сингапурска 

математика – од проблема до решења―, 

реализован је у организацији ЦСУ КГ, 07. јуна 

2015. године. Аутори и 

реализатори семинара су мр 

Александар Сеничић и Биљана 

Сеизовић из Краљева. Циљ 

семинара је оспособљавање 

учитеља за систем рада на текстуалним задацима у 

7 корака (етапе у решавању проблема), анализа 

узрочно-последичне везе између одабраних метода 

рада и постигнућа ученика, повећање мотивације и 

успешности ученика у решавању математичких 

проблема. 

Семинар „Школа отворена родитељима―. 

организован је у сарадњи са Друштвом учитеља 

града Крагујевца, 06. јуна 2015. године, у ОШ 

„Милутин и Драгиња Тодоровић“. Ауторке и 

реализаторке семинара су Зорица Поповић и Неда 

Богојевић Прековић. Циљ семинара је креирање 

конструктивнијег и ефективнијег рада са 

родитељима; унапређивање квалитета рада школе/

установе подизањем нивоа компетенција 

наставника и васпитача; подизање нивоа сарадње 

између школе/установе и родитеља. 

ЛАП за младе је један 

од два стратешка 

документа који град 

Крагујевац доноси, са 

израдом је започет у 

јануару месецу ове 

године и важиће у 

периоду 2015. до 2020. године.   

3. јуна 2015. године, одржана је јавна трибина за 

младе и све представнике релевантних институција 

који се баве питањима младих.   

О актуелним питањима везаним за младе, њихову 

улогу и положај у друштву говорили су Обрад 

Турковић, помоћник градоначелника за 

информисање и унапређење положаја младих, о 

здрављу, безбедности и социјалној укључености 

говорила је Гордана Дамњановић, члан Градског 

већа за здравство и социјална питања, о питању 

образовања младих говорила је Зорица Николић, 

директорка Центра за стручно усавршавање 

запослених у образовању.  

Преузето са сајта града Крагујевца: http://www.kragujevac.rs/

Odrzana_tribina_za_izradu_LAP_a_za_mlade_2015_%E2%80%

93_2020.-43-1-8178  

Трибина за израду ЛАП-а за младе 2015-2020 
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У периоду јануар - јун 2015. године, ван територије 

града Крагујевца реализовани су семинари које је 

подржао ЦСУ КГ, а којих је 11и то: 

1. Школске библиотеке у 21. веку (3) 

2. Мој ученик—жртва, починилац или посматрач 

насиља (42) 

3. Како радити са родитељима (103) 

4. Школа отворена родитељима (140) 

5. Роботика вирт-лаб (215) 

6. Ефективно подучавање (362) 

7. Мултимедија у настави и учењу у ОШ (404) 

8. Професионална одговорност запослених у ПУ у 

функцији подзања квалитета рада, виђена кроз 

процес реализације инклузије (557) 

9. Проблемска настава природе и друштва (588) 

10. Савремене методе у настави српског језика и 

књижевности (666) 

11. Игре у настави (884) 

 

Свих 11 семинара одржано је у више од 20 градова, са 

преко 30 реализација.  

Број учесника обухваћени овим семинарима је 976, а 

број остварених сати је 8856. 

 

 

ПРВА КОНФЕРЕНЦИЈА МРЕЖЕ РЦ И ЦСУ СРБИЈЕ  ЗА ДИРЕКТОРЕ ШКОЛА 

Тема школског лидерства (менаџмента) је последњих година веома актуелна како у свету, тако и код 

нас. Задужења и компетенције директора су од 2013. године прописане Стандардима компетенција 

директора установа образовања и васпитања, те је Мрежа РЦ и ЦСУ Србије вођена овим документом и 

тренутним стањем у образовању у Републици Србији иницирала организацију Прве конференције за 

директоре основних, средњих школа и предшколских установа, под називом „Улога директора у 

процесу образовања“. Конференција је одржана у Врњачкој Бањи, у периоду од 25. до 27. маја 2015. 

године. Учешће на конференцији је узело пркео 200 учесника. 

 

На сајту Мреже РЦ и ЦСУ Србије можете погледати 

фотографије, снимке и презентације предавача. 

Сајт Мреже: http://www.mreza.edu.rs/  

 

СЕМИНАРИ ОДРЖАНИ ВАН 

ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА 

Пројекатн „Компаративна анализа 

регионалних политика у области 

образовања одраслих“ (REGIONAL) је 

започет са имплементацијом у Србији, 

почетком 2014. године, у оквиру Програма 

Целоживотног учења Европске Уније и 

потпрограма Грундтвиг, а Регионална 

агенција за економски развој Шумадије и 

Поморавља је партнер из Србије. Циљ 

пројекта је стварање доприноса у 

дефинисању политика и програма у области 

образовања одраслих, путем 

идентификације и размене примера добре 

праксе међу регионалним и локалним 

ствараоцима политика. ЦСУ КГ је 

придружени партнер на овом пројекту. 

Овај пројекат окупља 7 партнера из 6 

земаља (Немачке, Мађарске, Ирске, Италије, 

Србије и Словачке) и има за циљ да изврши 

упоредну анализу о томе како се развијају и 

имплементирају политике учења одраслих у 

16 региона ових 6 европских земаља. 

Више на: http://www.regionalproject.eu/  

САРАДЊА СА РЕГИОНАЛНОМ 

АГЕНЦИЈОМ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

http://www.regionalproject.eu/
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Хвала на указаном 
поверењу и сарадњи! 

 

Ваш 

ЦСУ КГ тим 

Центар за стручно усавршавање запослених у 

образовању Крагујевац  

Сестре Јањић бр. 6 

34 000 Крагујевац 

 

Контакт телефон: 

+381 60 55 988 01 

 

Зорица Николић директор ЦСУ КГ 

+381 60 55 988 00  

 

Веб адреса: www.csu-kg.edu.rs 

Мејл адресе: czsu.kg@gmail.com 

csukg.saradnici@gmail.com 


