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ПРОГРАМИ РЕАЛИЗОВАНИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦСУ КГ
Августа 2015. године, након летњег
распуста, наставници крагујевачких школа
вратили су се својим редовним школским
обавезама.
Први
семинар
под
називом
―Дисциплина и партнерство породице и школе —
мисаона активација, комуникација, правила,
управљање у кризи‖ реализован је пред нову
школску 2015/2016. годину, 24. августа 2015.
године, у ТУШ ―Тоза Драговић‖ за наставни кадар
те школе. Овај семинар реализован је у оквиру
УНИЦЕФ пројекта ―Спречавање осипања ученика
из образовног система РС‖ у ком је наведена
школа узела учешће.

У септембру месецу, реализовано је 4
акредитована семинара и један стручни скуп трибина.
05. септембра, реализован је онлајн (online)
семинар ―Роботика вирт-лаб‖, у трајању од 16
сати, а због великог интересовања, исти је
реализован и у октобру 2015. године.

12. септембра, одржана
је трибина под називом
―И
педагогија
и
технологија у класичној
и
изокренутој
учионици‖, којој је
присуствовало преко 60 наставника основних и
средњих школа. Аутори и реализатори трибине су
Биљана Живковић, Јелена Радовановић, Јасмина
Цветић и Зорица Николић.

19. септембра реализован је и семинар под
називом ―Родна равноправност и репродуктивно
здравље‖. Један од
специфичних циљева
наведеног семинара је
активно укључивање и
улога запослених у
образовању у промоцији и образовању младих у
заштити репродуктивног здравља.
У периоду од 25. до 27. септембра
реализован је тродневни семинар ―Учити о
холокаусту‖. Општи циљ семинара је повећање
капацитета наставника за бављење најтежим
друштвеним трагедијама и злочинима у савременој
историји, као и уочавање значаја подучавања о
Холокасту у контексту образовања за мир,
развијања грађанске одговорности и учења о
људским правима.
26. септембра, организован је и семинар за
наставнике основних школа, под називом
―Мултимедија у настави и учењу у основној
школи‖, који је похађало 29 наставника.
У октобру и новембру месецу, три пута је
реализован семинар под називом ―Професионална
одговорност запослених у ПУ у функцији
подизања квалитета рада, виђена кроз процес
реализације инклузије‖, за васпитаче двеју
крагујевачких предшколских установа. Наведени
семинар, реализован у периоду октобар-новембар
2015. године, прошло је преко 80 васпитача.
03. октобра, реализован је семинар под
називом ―Почетак каријере без баријере‖. Овај
семинар намењен је првенствено наставницима
који су на почетку наставничке каријере, односно
наставницима који имају до 5 година радног стажа.
Наведени семинар је први семинар чију
акредитацију је подржала Мрежа РЦ и ЦСУ
Србије.
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ПРОГРАМИ РЕАЛИЗОВАНИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦСУ КГ
17. октобра 2015. године, у просторијама
Прве техничке школе у Крагујевцу, реализован је
семинар
под
називом
―Информатичка
актуализација‖. Семинар је прошло 23 наставника
из крагујевачких основних и средњих школа.
Семинар под називом ―Савремене методе у
настави српског језика и књижевности‖,
реализован је 24. октобра, такође у просторијама
Прве техничке школе. Акредитацију наведеног
програма - семинара подржао је ЦСУ КГ, а
реализатори истог су цењене колеге Владимир
Средојевић и Раде Паповић.
Новембар месец 2015. године протекао је у знаку
стручних скупова—трибина, а ЦСУ КГ је подржао
акредитацију три нове трибина, и то:
1. “Практична примена елемената Монтесори
круга у предшколском и раном школском
узрасту” - коју је прошло преко 160 запослених у
предшколским установама и основним школама.
Ауторке и реализаторке трибине су Сузана
Милановић, Бојана Микарић и Маја Марковић.
2. “Примена савремених образовних технологија
у средњим стручним школама” - коју је прошло
преко 50 наставника средњих стручних школа из
Крагујевца и региона. Ауторке и реализаторке
трибине су Јелица Селаковић и Зорица Николић.
3. “Увод у предузетништво” - коју је прошло 47
наставника из Крагујевца. Ауторке и реализаторке
трибине су Биљана Планић и Љубица Башић.
Поред три нове, наведене, трибине, ЦСУ КГ
је, у сарадњи са ЦЕООР-ом, организовао и трибину
под називом “Корелативни час – планирање,
реализација и пракса” . Акредитацију наведене
трибине подржао је ЦЕООР, а организацију

преузео ЦСУ КГ. Ову трибину прошло је 155
запослених у образовању (наставника, стручних
сарадника) из Крагујевца и региона. Аутори и
реализатори трибине су др Владимир Б. Перић,
Драгана Зарков и Владимир Средојевић.
Сви наведени стручни скупови/трибине су
реализовани у просторијама Друге крагујевачке
гимназије.
Поред организованих трибина, ЦСУ КГ
организовао је и 5 семинара. Семинар под називом
―Професионална одговорност запослених у ПУ у
функцији подизања квалитета рада, виђена кроз
процес реализације инклузије‖ одржан је у октобру
месецу, а затим још два пута у новембру месецу, за
запослене
у
крагујевачким
предшколским
установама. Овај семинар у новембру месецу
прошло је преко 50 васпитача. 01. новембра,
реализован је семинар ―Школске библиотеке у 21.
веку‖, у просторијама ОШ ―Станислав Сремчевић‖,
за наставнике-библиотекаре основних и средњих
школа из Крагујевца и региона. 15. новембра,
организован је семинар ―Обука за наставу
Грађанског васпитања‖, који је похађало 30
наставника из Крагујевца и региона. 28. новембра,
реализован је и семнар ―Подршка дечиијем развоју
и напредовању кроз програме сарадње са
породицом‖. Циљна група наведеног семинара су
запослени у ПУ, односно васпитачи, медицинске
сестре-васпитачи, као и стручни сарадници у ПУ.
Исти семинар, одржан је и у децембру месецу 2015.
У Н О В Е М Б Р У МЕ С Е Ц У , Ц С У К Г
ОРГАНИЗОВАО ЈЕ 4 СТРУЧНА СКУПА,
КОЈА ЈЕ ПРОШЛО ПРЕКО 400 ВАСПИТАЧА,
НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА.
ПОРЕД СТРУЧНИХ СКУПОВА—ТРИБИНА,
ОРГАНИЗОВАНО ЈЕ И 5 СЕМИНАРА КОЈЕ
ЈЕ ПОХАЂАЛО 142 УЧЕСНИКА ИЗ
КРАГУЈЕВЦА И РЕГИОНА.
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05. децембра 2015. године, реализована су
два семинара, и то семинар ―Педагошка
документација за наставни предмет физичко
васпитање‖, реализован у просторијама Прве
техничке школе, за наставнике физичког васпитања
и
семинар
―Како
унапредити
процес
самоевалуације у настави?‖, реализован у истој
школи, за стручне сараднике—педагоге, психологе
крагујевачких основних и средњих школа.
12. децембра, реализован је дводневни
семинар ―Како радити са родитељима‖ у
просторијама Прве техничке школе. Акредитацију
наведеног програма, за школску 2014/15. и 2015/16.
годину, подржао је ЦСУ КГ, а ауторке семинара су
Драгана Оцокољић, просветни саветник у ШУ КГ и
Гордана Поповић Божанић, стручни сарадник/
педагог—педагошки саветник у Економској школи
у Чачку, док је једна од реализаторки и Драгана
Зарков, стручни сарадник/педагог у ОШ ―Мирко
Јовановић‖.

кроз едукацију за пројектно планирање, у складу са
доступним европским и домаћим фондовима.
СЕМИНАРИ ЦСУ КГ—РЕАЛИЗОВАНИ ВАН
ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Семинари, чију је акредитацију подржао
ЦСУ КГ, су, што је и до сада био случај, имали
велики број реализација широм Републике Србије.
Тачније, у периоду од 1. jула до 31. децембра 2015.
године, семинари Центра су реализовани 30 пута,
са укупно 872 учесника и 8.544 остварених сати
стручног усавршавања ван установе/школе.
Такође, велики број реализација је остварен
кроз одличну сарадњу коју Центар, већ годинама,
има са са удружењима просветних радника из целе
Србије. Конкретно, добра сарадња је остварена са
Савезом учитеља Републике Србије, Друштвом
учитеља Крагујевца, Удружењем просветних
радника Аранђеловца, Друштвом учитеља Чачка
итд.

Истог дана, 12. децембра, одржан је и
семинар ―Игре у настави‖, у просторијама Прве
техничке школе, за наставнике основних школа из
Крагујевца и региона. Ауторке и реализаторке овог
програма/семинара су Вера Јовић и Вијолета
Мартаћ.
Акредитацију наведеног
програма
подржао је ЦСУ КГ.
У

26. и 27. децембра, реализован је семинар
под називом ―Технике прибављања допунских
финансијских средстава за функционисање и развој
образовне установе‖, у просторијам Прве техничке
школе. Циљна група наведеног програма-семинара
су директори и заменици директора основних и
средњих школа из Крагујевца и региона. Општи
циљ семинара је унапређење капацитета за сарадњу
и допунско (ванбуџетско) финансирање, директора/
помоћника директора средњих и основних школа,

ПЕРИОДУ

АВГУСТ—ДЕЦЕМБАР

2015.

Г О Д И Н Е , О Р Г А Н И З О В А Н О Ј Е 28
АКРЕДИТОВАНИХ
ПРОГРАМА
(СЕМИНАРА И ТРИБИНА), КОЈЕ ЈЕ
ПОХАЂАЛО
1009 ВАСПИТАЧА,
НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И
ДИРЕКТОРА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ
ШКОЛА ИЗ КРАГУЈЕВЦА И РЕГИОНА.
УКУПАН БРОЈ ОСТВАРЕНИХ САТИ
СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЈЕ

5.848.
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АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ И УЧЕНИКЕ

НТЦ РАДИОНИЦЕ ЗА ДАРОВИТЕ
У сарадњи са НТЦ агенцијом и Друштвом
учитеља
Крагујевца,
Центар
за
стручно
усавршавање запослених у образовању је у
децембру 2015. године организовао је реализацију
НТЦ радионица за ученике четвртог разреда
крагујевачких основних школа. У првом циклусу,
реализовано је осам радионица, у периоду
децембар 2015. године – фебруар 2016. године.
Радионице је похађало 29 ученика из једанаест
крагујевачких основних школа.
Циљ НТЦ радионица је подизање
интелектуалних
способности
код
ученика,
спречавање поремећаја пажње и концентрације у
школском узрасту, развијање функционалног
знања (закључивање, повезивање), правовремено
откривање даровитости код ученика, правилан
развој и усмеравање даровите деце.
Након првог циклуса, планирана је
реализација још радионица, за децу узраста од
првог до четвртог разреда, као и за предшколце.

До 31. децембра 2015. године, на адресу
Центра је пристигло преко 800 радова ученика из
Крагујевца и региона. Најбољи радови ће се наћи у
збирци песама, која ће изаћи почетком 2016.
годиние. У оквиру промоције књиге, предвиђена је
и изложба дечијих радова.
НОВОГОДИШЊИ ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ
“МАЛЦИ У АКЦИЈИ”
ЦСУ КГ je, под покровитељством
Скупштине града Крагујевца, 24. и 25. децембра
2015. године, организовао новогодишњи дечји
фестивал, под називом „Малци у акцији―. Ова
манифестација је одржана у Позоришту за децу
Крагујевац (Дом синдиката), а право учешћа су
имале искључиво основне школе. Фестивал је био
ревијалног карактера, на коме су учесници имали
прилику да, кроз песму и сценски наступ, на
најбољи начин, представе своју школу. У оквиру
фестивала „Малци у акцији―, у холу Позоришта за
децу, организован је и Сајам издаваштва, на којем
су се представили дечји писци из Крагујевца.
Учешће је узело 18 школа из Крагујевца и четири
дечија песника.

ЛИКОВНИ КОНКУРС
“КАД ПОРАСТЕМ БИЋУ МАЛИ”
Центар за стручно
усавршавање запослених у
образовању Крагујевац је, у
сарадњи
са
познатим
крагујевачким
дечијим
песником,
Александром
Јањушевићем, у септембру
месецу, расписао ликовни конкурс, на тему ,,Кад
порастем бићу мали‖.
Циљ конкурса је илустрација истоимене
збирке песама и прича поменутог аутора, а
предложене теме су уједно и теме песама и прича.
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КОНКУРС ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ НОВИХ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17. И 2017/18. ГОДИНУ

У октобру 2015. године, Завод за
унапређивање образовања и васпитања, расписао је
конкурс за акредитацију нових програма стручног
усавршавања, који ће се наћи у Каталогу програма
сталног стручног усавршавања за 2016/17/18.
годину.

радионица у Крагујевцу и региону, на тему
акредитације, на којима су учесници обавештавани
о правилима конкурса, као и о томе како попунити
апликациони формулар.
Обј а вљ и ва њ е р ез ул т ат а к он к ур с а
предвиђено је за мај месец 2016. године.

Као једина институција која се бави
акредитацијом и одобравањем свих програма
стручног усавршавања запослених у образовању,
Завод за унапређивање образовања и васпитања,
расписује конкурс на сваке две године, који траје
месец дана.
Као и до сада, ЦСУ КГ је подржао
акредитацију већег броја програма, са посебним
фокусом на ауторе и реализаторе из Шумадије и
Поморавља.
Идеја је да се на тај начин децентрализује
стручно усавршавање у што већој мери и пружи
шанса запосленима у просвети у региону да,
уколико имају добру замисао, уз стручну помоћ и
подршку, реализују своју идеју и евентуално
акредитују свој програм.
У складу са тим, директорка и стручни
сарадници Центра, одржали су више
информативних састанака и припремних

05. октобра је одржан састанак са ауторима
и реализаторима који су ранијих година
акредитовали програме стручног усавршавања
(семинаре), а потом, 06. октобра, одржана је и
радионица за све заинтересоване, који до сада нису
акредитовали семинаре. Обе радионице одржане су
у просторијама Прве техничке школе у Крагујевцу.
Такође, иста радионица одржана је и у
Аранђеловцу, 16. октобра, у ОШ ―Милан Илић
Чича‖, у организацији Удружења просветних
радника Аранђеловца (скраћено: УПРА).

РАДИОНИЦА НА ТЕМУ ЕФИКАСНЕ УПОТРЕБЕ ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ
24. новембра 2015. године, у ОШ ,,Момчило Поповић Озрен‖ у Параћину, у
организацији Центра за стручно усавршавање запослених у образовању,
одржана је радионица “Употребом интерактивне табле до повећања
ефикасности и мотивације за рад”.
Радионицу је, за колектив горе напоменуте школе, одржала Миљана
Милојевић, професор разредне наставе - педагошки саветник, запослена у ОШ ,,Мома Станојловић‖
у Крагујевцу, која је уједно и аутор радионице.
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КОНКУРС ЗА НАСТАВНИКЕ “ДАЈЕМ ГЛАС ЗА УГЛЕДНИ ЧАС”
6. априла 2015. године ЦСУ КГ расписао је конкурс под називом
„Дајем глас за угледни час“.
Конкурс је био намењен свим
наставницима који раде на подручју града Крагујевца. ЦСУ КГ је
понудио бесплатне услуге снимања часова, уколико учесници немају
већ наснимљене часове. Крајем јуна месеца конкурс је продужен до
30. септембра 2015. године.
У периоду октобар—децембар 2015, запослени у ЦСУ КГ су монтирали наснимљене
часове, да би потом комисија приступила свом раду и процени пријављених часова. Комисију су
чинили: Драгана Оцокољић (просветни саветник у ШУ КГ), Зорица Сорак (наставник српског
језика и књижевности у ОШ ―Станислав Сремчевић‖, и педагошки саветник), Јасмина Цветић
(стручни сарадник/педагог у ОШ ―Вук Стефановић Караџић‖), Горан Јоксимовић (руководилац
ШУ КГ) и Драгослав Милошевић (помоћник директора—сарадник педагог у ЦСУ КГ).
Објављивање резултата конкурса, као и додела награда најављена је, за март месец 2016. године.

ИСТРАЖИВАЊЕ
„Насиље, злостављање и занемаривање
ученика у школи“

ИСТРАЖИВАЊЕ
„Хоризонтално учење наставника у функцији
обезбеђивања квалитета рада школе”

У периоду од 10. октобра до 20. новембра
2015. године, Неда Богојевић Прековић, стручни
сарадник у Центру за стручно усавршавање
запослених у образовању Крагујевац и Зорица
Поповић, професор разредне наставе, педагошки
саветник у ОШ ,,Мома Станојловић‖ у Крагујевцу,
спровеле су истраживање на тему насиља у 17
основних и средњих школа у Крагујевцу.

Сарадници Центра за стручно усавршавање
запослених у образовању Крагујевац, који су у
фази израде мастер теза на студијама „Образовне
политике―, а уз подршку ЦСУ КГ, желели су да
обаве квалитативно истраживање на тему
хоризонталног учења у установама/школама у
граду Крагујевцу, за шта је била неопходна помоћ,
односно допринос стручних сарадника и
наставника крагујевачких основних и средњих
школа. Истраживање је започето 07. јула, када је
одржана прва фокус група, док је друга група
одржана 21. августа.

У овом истраживању, коришћене су анкете,
а учествовало је 1746 родитеља деце из
крагујевачких школа. Истраживање је обављено у
сврху сагледавања потреба запослених у
образовању на тему сарадње родитеља и школе у
борби против насиља, уз подршку Центра за
стручно усавршавање запослених у образовању
Крагујевац и Школске управе у Крагујевцу.
Резултати истраживања биће објављени у Билтену
ЦСУ КГ за 2016. годину.

Фокус групе су водили Невена Шћепановић
и Владимир Средојевић, стручни сарадници у ЦСУ
КГ, а даље истраживање и обраду добијених
података ће спровести Невена Шћепановић.
У току 2016. године биће прослеђен
упитник наставницима крагујевачких основних и
средњих школа, а резултати истраживања се могу
очекивати крајем календарске 2016. године.
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ПРОЈЕКАТ
“КАРИЈЕРА ПО МЕРИ НАСТАВНИКА”

МРЕЖА РЦ И ЦСУ НА САЈМУ КЊИГА И
ОБРАЗОВАЊА “ЗВОНЦЕ” 2015.

Стручни сарадник ЦСУ КГ, Владимир
Средојевић, присуствовао је семинару “Обука за
саветнике за каријерно вођење и развој
професионалне каријере запослених у
образовању”, који је одржан у Регионалном
центру за професионални развој запослених у
образовању Ниш, у два модула, 18-20. септембра и

Од 28. октобра до 01. новембра
2015. године, на Београдском сајму,
одржан је, осми по реду, Сајам образовања
„Звонце―.

25-27. септембра 2015. године.
Обука је организована у оквиру пројекта
"Каријера по мери наставника”, који се
финансира средствима Швајцарске агенције за
развој и сарадњу (СДЦ).
Иначе, циљ пројекта је да се прошири
репертоар услуга центара за професионални развој
наставника услугом каријерног вођења и
саветовања, која би била посебно усмерена на
наставнике који су постали технолошки вишак.
Учесници обуке били су стручни и спољни
сарадници из укупно девет центара широм Србије.
Садржај обуке је прилагодила потребама групе и
реализовала проф. др Добрила Вујић, експерт за
менаџмент људских ресурса.

Педесет излагача представило је
више од две стотине образовних
институција које заступају, и понудило
нове услове школовања и стипендирања,
стручног усавршавања, као и помоћ око
избора школа и факултета у земљи и
иностранству. Ове године, на штанду
Мреже, првог дана, своје активности и
понуду, представили су ЦСУ Крагујевац и
РЦ Смедерево, а до краја Сајма, своје
промоције имали су и остали Центри из
Мреже РЦ и ЦСУ Србије.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ МРЕЖЕ
07. децембра 2015. године, у Шапцу је одржан састанак са директором Центра за промоцију
науке, господином Немањом Ђорђевићем, на коме је договорено отварање Научних клубова
при Регионаним центрима за професионални развој запослених у образовању и Центрима за
стручно усавршавање запослених у образовању, којих на територији Србије има 12. Отварање
Научног клуба у Крагујвцу предвиђено је за мај 2016. године.
Поред наведеног састанка, у периоду
септембар-децембар 2015. године,
организовано је више састанака на нивоу
Мреже, како састанака директора, тако и
састанака стручних сарадника Мреже. Теме су
се углавном тицале предстојећих заједничких
активности свих РЦ и ЦСУ Србије.
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Хвала на указаном
поверењу и сарадњи!

Посебно се захваљујемо
Првој техничкој школи
и Другој крагујевачкој
гимназији, које су нам
уступале своје
просторије и ресурсе
током ових месеци.

Ваш
ЦСУ КГ тим

Центар за стручно усавршавање запослених у
образовању Крагујевац
Сестре Јањић бр. 6
Града Сирена 15, улаз 2
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
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