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УВОДНА РЕЧ - РЕЧ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ КРАГУЈЕВАЦ 

 

Поштовани,  

Пред Вама је Билтен бр.7 Центра за стручно усавршавање запослених у образовању 

Крагујевац, у којем су представљене активности Центра за периоду јануар-јун 

2016.године. 

У односу на претходни период, ЦСУ КГ је отпочео праксу која  је наишла на 

одличан пријем у нашим школама, тако да ћемо са њом наставити и у будућем 

периоду. Наиме, како би се потребе за стручним усавршавањем у нашем граду 

задовољиле у што већој мери, ЦСУ КГ је, у периоду фебруар-јун месец 2016. 

године, почео са организацијом семинара у школама. У том периоду, свака школа је 

добила по један једнодневни семинар за свој колектив, по свом избору. О овој  активности, можете прочитати 

детаљније у самом билтену. 

 Оно што је, такође, новост у раду Центра је отварање и почетак рада Научног клуба у оквиру ЦСУ КГ. 

Научни клуб је отворен у мају месецу, у сарадњи са Центром за промоцију науке, из Београда. Овај научни клуб 

је један у низу отворених у оквиру Центара за стручно усавршавање широм земље, а осмишљен је као место у 

којем  ће наставницима и ученицима бити омогућено да, кроз различите активности, реализују своје идеје и 

замисли. Центар је тренутно у фази осмишљавања програма рада Научног клуба за будући период, како би 

понуда била што богатија и садржајнија. 

 Оно што Центар види као велики недостатак система стручног усавршавања код нас, а што је више пута 

апострофирано, је непостојање адекватних механизама мерења ефеката стручног усавршавања у пракси, тако да 

ће Центар у будућем периоду покушати да, у контакту са нашим школама, реализује неке од својих идеја на ову 

тему. 

 Стручно усавршавање, и у склопу њега, хоризонтално стручно усавршавање,  немогуће је без међусобног 

повезивања и умрежавања наставника. Стога, запослени у Центру, дошли су на идеју поновног покретања 

предметних наставничких актива на нивоу града и то ће бити један од циљева Центра у наредној школској 

години. 

 У последње три године, ЦСУ КГ је успоставио одличну сарадњу са више наставничких удружења и 

савеза из целе Србије. Овом приликом посебно бисмо издвојили и захвалили се на сарадњи Савезу учитеља 

Републике Србије, Друшву учитеља Крагујевца, Учитељском друштву Ниш, Удружењу просветних радника 

Аранђеловца и др. 

 На крају, посебно бисмо хтели да истакнемо одличну сарадњу коју Центар има са свим школама на 

територији града Крагујевца, како са директорима, свим школским стручним службама, тако и са самим 

наставницима, као корисницима својих услуга, на чему се свима најискреније захваљујемо. 

 Већину семинара у својој организацији, као и остале активности, Центар је реализовао у просторијама 

Прве техничке школе, у Крагујевцу, па се овом приликом, посебно захваљујемо овој школи на сарадњи и 

разумевању. 

 Од октобра месеца 2015.године, седиште Центра се налази на новом одредишту, а то је Хала Језеро, ул. 

Града Сирена 15, улаз 2, а запослени у Центру ће Вам и у новим просторијама, као и до сада, увек бити на 

располагању.                                                                    

         Зорица Николић, директор ЦСУ КГ  
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 Центар за стручно усавршавање запослених 

у образовању Крагујевац је са редовним 

активностима за 2016. годину започео 23. јануара, 

неакредитованим семинаром за наставнике 

енглеског језика под називом „Creativity in the 

English Language Classroom“. Семинар је 

организован у сарадњи са асоцијацијом ЕЛТА 

(ELTA—English Language Teachers’ Association). 

Наведени програм водила је ЕЛТА чланица, 

Велина Стојковић, а семинар/програм је похађало 

24 наставника из Крагујевца и региона. 

 С обзиром на то да је у календару рада за 

основне и средње школе, за школску 2015/2016. 

годину, зимски распуст предвиђен за прву 

половину фебруара месеца, традиционалну 

манифестацију под називом „Јануарски дани 

просветних радника‖ ЦСУ КГ је ово године 

организовао од 01. до 12. фебруара под 

измењеним називом „Зимски дани просветних 

радника‖. Манифестацијом је предвиђено 11 

активности: 4 акредитована семинара, 3 

акредитована стручна скупа-трибине, један 

неакредитовани стручни скуп—саветовање  и три 

неакредитоване радионице за наставнике и 

васпитаче у ПУ. 

 Први организовании семинар у оквиру 

манифестације био је семинар под називом 

„Унутрашњи свет образовања”, акредитован од 

стране МПНТРС, реализован 01. фебруара 2016. 

године, у просторијама Прве техничке школе у 

Крагујевцу. Циљна група семинара су 

вероучитељи основних и средњих школа, а 

реализатори семинара 

су доц. др Владан 

Таталовић и  Снежана 

Павловић. Наведени 

семинар похађало је 

19 учесника из 

Крагујевца и региона. 

 02. фебруара реализован је семинар под 

називом „Мој ученик— жртва, починилац или 

посматрач насиља”, каталошки број 42. Семинар 

је похађало 30 наставника. Ауторке и реализаторке 

семинара су Јелена Петровић Десница и Снежана 

Грујић, професорке Друге крагујевачке гимназије.   

 Семинар под називом „Школа отворена 

родитељима‖, реализован је 03. фебруара, у 

просторијама Прве техничке школе. Семинар је 

похађало 30 наставника из Крагујевца и региона.   

 04. фебруара, реализован је семинар за 

васпитаче у предшклским установама, под називом 

„Професионална одговорност запослених у ПУ у 

функцији подизања квалитета рада, виђена кроз 

процес реализације инклузије”. Наведени програм 

стручног усавршавања похађало је 30 учесника.  

 

 

 

 

ПОЧЕТАК 2016. ГОДИНЕ У ЦСУ КГ 
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 Ове године, по први пут, 5. фебруара, у 

организацији ЦСУ КГ реализован је стручни скуп- 

саветовање на тему „Нови модели у образовању”, 

на коме су присутни могли да се упознају са 

методама и моделима рада различитих установа/

школа како из земље тако и иностранства. 

Говорници на саветовању били су прдставници 

Француске школе, БЕЈЗА едукативног центра, 

ШОСО ―Милан Петровић‖ из Новог Сада, ОШ 

―Прота Стеван Поповић‖ из Крагујевца, 

Политехничке школе из Крагујевца, савета 

родитеља ―Савски венац‖ из Београда, као и 

учесници пројекта Regione Emilia Romagna. На 

саветовању су представљени примери добре 

праксе, модели који се односе на начине 

финансирања установа/школа и на начине и методе 

рада. Саветовање је посетило 220 наставника, 

васпитача, стручних сарадника, директора 

крагујевачкох школа и школа из региона.  

 08. фебруара реализован је акредитовани 

стручни скуп -трибина „Увод у предузетништво”, 

коју је похађало 47 наставника из Крагујевца. 

Ауторке и реализаторке трибине су Биљана Планић 

и Љубица Башић. 

 09. фебруара реализована је трибина „И 

педагогија и технологија у класичној и 

„изокренутој“ учионици”, чији су аутори и 

реализатори Биљана Живковић, Јелена 

Радовановић, Јасмина Цветић и Зорица Николић. 

Наведеној трибини присуствовало је 125 

запослених у образовању. Циљ трибине је 

унапређивање педагошке праксе применом метода 

„изокренуте― (флипнуте) учионице. 

ЗИМСКИ ДАНИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА: 

стручни скупови (саветовање, трибине) 
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 10. фебруара реализоване су две радионице 

за васпитаче у предшколским установама. Аутор и 

реализатор обе радионице је Емина Живојиновић, 

васпитач у ПУ „Нада Наумовић‖ у Крагујевцу. 

Прву радионицу под називом „Примена драмског 

метода у сеоској средини и стручно усавршавање 

васпитача у области креативне драме у сарадњи 

са породицом - практична примена техника 

врућа столица и карактер на зиду”, похађало је 

28 васпитача. 

Другу радионицу под 

називом „Ухвати ритам афричке приче-развој 

мултикултуралности деце помоћу драмског 

метода укључивањем родитеља и процес и 

практична примена техника стаза савести и 

игра улога”, похађало је 26 васпитача.  

Емина Живојиновић је добитница посебног 

признања на ЗУОВ конкурсу „Сазнали на семинару 

пременили у пракси” 2015. године, за радове 

―Замишљено путовање у циркус‖ и ―Хеликоптер 

техника‖. Наведени радови се налазе у Бази знања . 

 11. фебруара реализована је радионица под 

називом „Експеримент као проблемски задатак”, 

чији је аутор Биљана Живковић, наставник физике 

у ОШ „Вук Стефановић Караџић‖ у Крагујевцу. 

Други реализатор наведене радионице је Неда 

Богојевић Прековић, стручни сарадник у ЦСУ КГ. 

Наведену радионицу похађало је 24 учесника. 

 

 12. фебруара реализована је и трибина 

„Примена савремених образовних технологија у 

средњим стручним школама”. Овај скуп посетило 

је преко 50 наставника средњих стручних школа из 

Крагујевца и региона. Ауторке и реализаторке 

трибине су Јелица Селаковић и Зорица Николић. 

ЗИМСКИ ДАНИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА:  

радионице и трибине 

У ТОКУ ОВОГОДИШЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ―ЗИМСКИ ДАНИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА‖:  

11 активности (семинара, трибина, саветовања, радионица) 

613 учесника укупно (513 ж.пола и 100 м.пола) 

315 учесника на акредитованим програмима, са 1078 сати стручног усавршавања ван установе.  

298 учесника на неакредитованим активностима (саветовање и радионице), са преко  

1000 остварених сати стручног усавршавања унутар установе (хоризонтално учење). 

http://www.zuov.gov.rs/saznali-primenili-baza-radova-2015/?lng=lat
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Центар за стручно усавршавање запослених 

у образовању Крагујевац, у периоду фебруар-јун 

2016. године, спровео је активност организовања 

семинара за колективе крагујевачких основних и 

средњих школа. Циљ ове активности био је да што 

више наставника, у току школске године, добије 

прилику да похађа најмање један програм стручног 

усавршавања (семинар). Ова активност је 

замишљена тако да се семинари, одабрани од 

стране школа на основу њихових планова и 

потреба, реализују у свим школама у Крагујевцу, за 

колективе тих школа.  

Први семинар, под називом „Искорак ка 

нанотехнологији—3Д штампа у пракси”, 

каталошки број 897, организован је за наставни 

кадар Политехничке школе, у истоименој школи, 

12. и 13. фебруара. Општи циљ семинара је 

оспособљавање наставника за сагледавање значаја 

нанотехнологије и оспособљавање наставника за 

олакшан приступ у мултидисциплинарним 

пројектима.  

13. фебруара, реализован је семинар 

„Дииференцирана настава”, под кат. бројем 468, 

за колектив Трговинско-угоститељске школе „Тоза 

Драговић‖. Неки од општих циљева семинара су 

планирање интеракције свих учесника у образовно-

васпитном раду засноване на поштовању 

различитости и уважавању потреба, подстицање 

самопоуздања ученика, као и праћење 

мотивисаности ученика.  

Истог дана, организован и реализован је 

семинар „Наставник као креатор климе у 

одељењу”, за кадар Економске школе у Крагујевцу. 

Неки од циљева семинара су оспособљавање 

наставника за планирање и реализацију сарадње са 

родитељима ученика, оспособљавање наставника 

за примену стратегија које утичу на побољшање 

комуникације у одељењу, оспособљавање 

наставника за примену стратегија које помажу у 

откривању узрока и превенцији школског неуспеха.  

19. и 20. фебруара, у Првој техничкој 

школи, реализован је семинар под називом „Стрес 

у школи - превазилажење, промена”, под 

каталошким бројем 129. Наведени програм 

стручног усавршавања организован је за колектив 

Прве техничке школе за две групе. Истоимени 

програм, реализован је 26. марта, и за чланове 

ЦЕООР-а.  

19. фебруара, у ОШ „Јован Поповић‖, за 

наставни кадар те школе, организован је семинар 

„Игре у настави”. Општи циљ овог семинара је 

повећање ефикасности наставе унапређивањем 

компетенција наставника за поучавање и учење 

применом различитих игара у настави. 

Акредитацију наведеног програма, за 2014/15. и 

2015/16. школску годину, подржао је ЦСУ КГ.  

26. марта, семинар „Ефективно 

подучавање”, кат.бр. 362, чију акредитацију је 

подржао ЦСУ КГ, реализован је у ОШ „Трећи 

крагујевачки батаљон‖, за наставни кадар те школе. 

Циљ семинара је унапређивање личних капацитета 

и компетенција наставника, стручних сарадника и 

директора школа за за ефективнији приступ 

настави и процесу учења. Исти семинар, 

организован је и за колектив ОШ „Драгиша 

Михаиловић‖, реализован 02. априла, и за 

колектив ОШ „Вук Стефановић Караџић‖, 

реализован 04. јуна. 

28. марта, у сарадњи Центра за промоцију 

науке (ЦПН) и Одељења за научне информације 

Народне библиотеке Србије (КоБСОН) одржана 

онлајн радионица. На тему Научна литература на 

КоБСОН-у: доступност и начини приступа. 

Радионицу је водила Татјана Тимотијевић. 

СЕМИНАРИ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 
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02. априла, реализован је семинар под 

називом „Претпоставке успешне наставе”, 

каталошки број 432, у Другој крагујевачкој 

гимназији, за наставнике те школе. 15. априла, за 

наставнике исте школе, организован је и семинар 

под каталошким бројем 42 „Мој ученик—жртва, 

починилац или посматрач насиља”, чији су 

аутори и реализатори наставнице те школе, Јелена 

Петровић Десница и Снежана Грујић. Наведени 

семинар је реализован и у Медицинској школи са 

домом ученика „Сестре Нинковић‖, 29. јуна, за 

наставнике те школе. 

 

09. априла, за наставни кадар ОШ „Сретен 

Младеновић‖, организован и реализован је 

семинар „Мотивација ученика у наставном 

процесу”. Истоимени семинар организован је и за  

наставнике ОШ „Сретен Младеновић‖, 04. јуна. 

Истог дана, 09. априла, реализован је 

семинар „Претпоставке успешне наставе”, у 

ОШ „Јулијана Ћатић‖, Страгари. Циљ наведеног 

семинара је стицање општих педагошких и 

специфичних дидактичко-методичких знања и 

вештина неопходних за ефикасну реализацију 

савремене наставе и учења. Такође, реализован је 

и семинар у ОШ „Ђура Јакшић‖, под називом 

„Интерактивнм методама кроз наставу до 

оцене која мотивише” (кат. бр. 371). Неке од тема 

семинара су: Блумова таксономија, значај 

педагошких теорија, оцењивање, креирање 

инструмената за континуирано праћење 

напредовање ученика, креативне наставне методе 

и технике.  

У ШОСО „Вукашин Марковић‖, реализован 

је семинар „Рад са ученицима са емотивним и 

понашајним проблемима и њиховим 

родитељима”, 16. априла. Исти семинар одржан 

је и 07. маја за колектив ОШ „Драгиша Луковић 

Шпанац‖. Теме наведеног семинара су: 

препознавање емоционалних проблема деце и 

адолесцената, когнитивно - бихе(ј)виорална 

формулација проблема, упознавање са начинима 

рада са интернализованим проблемима, 

упознавање са начинима рада са 

екстернализованим проблемима, рад са 

родитељима деце са емоционалним проблемима. 

23. априла, реализована су два семинара и 

то за колектив МШ „др Милоје Милојевић‖, 

семинар „Квалитетна комуникација са 

родитељима—предуслов за успешну афирмацију 

предиспозиције детета у уметничкој 

школи” (кат.бр. 779) и за колектив ОШ „Милутин 

и Драгиња Тодоровић‖, семинар „Унапређивање 

емоционалног здравља код ученика — моћ 

емоционалне интелигенције” (кат.бр.163). 

Наведени програм стручног усавршавања/семинар 

(163) покрива следеће теме: емоције и здравље, 

емоционална интелигенција и емоционално 

здравље, да ли сада знамо како да унапредимо 

емоционално здравље у школи. Више о овом 

програму се може наћи на сајту ОДСТАР. 

СЕМИНАРИ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

Семинар 

„Мој ученик—жртва, 

починилац или посматрач 

насиља” 

Семинар  

„Интерактивнм 

методама кроз наставу до 

оцене која мотивише” 

Семинар 

„Рад са ученицима са 

емотивним и понашајним 

проблемима и њиховим 

родитељима” 

http://www.odstar.rs/
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07. маја, реализован је семинар 

„Диференцирана настава”, за наставнике ОШ 

„Радоје Домановић‖. Истог дана реализован је и 

семинар „Како унапредити наставу и учење?”, 

кат.бр. 382, за наставнике Друге техничке школе. 

Исти семинар, одржан је и за колектив ОШ 

„Милоје Симовић‖, 28. маја. Општи циљ 

наведеног семинара (382) је унапређивање 

квалитета области настава и учење у основној и 

средњој школи, кроз подизање капацитета 

директних чинилаца (учитеља, наставника, 

педагошких асистената, директора). 

14. маја, реализовано је 4 програма сталног 

стручног усавршавања—семинара у 4 различите 

школе, и то: 

1. Семинар „Подучавањем до активног стицања 

знања ученика” (кат. бр. 427), у ОШ „19. октобар‖, 

у Маршићу. Теме програма су: савремене 

концепције учења - учење засновано на 

компетенцијама, конструктивистичко и 

ситуационо учење и стратегије које се на њима 

заснивају, учениково питање у савременој настави 

повратна информација наставника у функцији 

унапређења знања ученика, метода уверавања и 

убеђивања, интерактивне методе у настави - 

пројект методе, методе проблемске наставе, 

методе реферата и корак по корак методе.  

2. Семинар „Образовна подршка деци из 

осетљивих група” (кат. бр. 291), за колектив ОШ 

„Живадинка Дивац‖. Неке од тема програма су: 

законска регулатива и концепт инклузивног 

образовања, сензибилизација учесника, 

социјализација и адаптација деце са развојним пот. 

у групи вршњака, анализа иницијалних профила и 

планова и сл. 

3. Семинар „Школа отворена родитељима” (кат. 

бр. 140), за колектив ОШ „Светозар Марковић‖. 

Наведени семинар одржан је и за колектив ОШ 

„Наталија Нана Недељковић‖, 11. јуна. 

Реализација овог програма предвиђена је и за 

колектив Прве крагујевачке гимназије. Општи циљ 

програма 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. 

4. Семинар „Игре у настави” (кат. бр. 884), за 

колектив ОШ „Мирко Јовановић‖. Истоимени 

програм одржан је и у ОШ „21. октобар‖, 04. 

јуна. Специфични циљеви семинара су: 

упознавање наставника са различитим врстама 

игара, обучавање наставника за израду и 

примену игара у различитим етапама часа, 

упознавање наставника са мултимедијалним 

играма које се могу применити у настави. 

Семинар под називом „Да нам школа 

буде сигурна” (кат.бр. 23), реализован је 21. 

маја, за наставнике ОШ „Свети Сава‖. Теме 

програма су: феномен насиља, законски оквир, 

задаци у школи и школска култура. 

28. маја, реализован је семинар и за 

наставнике ОШ „Мома Станојловић‖. Назив 

реализованог програма је „Час по мери 

детета” (кат. бр. 335). Теме овог семинара су: 

законски оквир инклузивног образовања; 

педагошки профил; гарднерова теорија 

вишеструких интелигенција; стратегије 

прилагођавања наставе. 

У ОШ „Доситеј Обрадовић‖, 04. јуна, 

реализован је семинар „Ефикасним учењем до 

бољих резултата” (кат. бр. 363). Специфични 

циљеви овог програма су: проширивање знања о 

стратегијама учења и стварању подстицајне 

атмосфере за учење, подршка ученицима у 

праћењу и вредновању сопственог учења, 

планирање ефикасног учење ученика. 

Више о свим реализованим програмима 

може се наћи у ЗУОВ Каталогу програма 

сталног стручног усавршавања за школску 

201/15. и 2015/16. годину. 

СЕМИНАРИ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА 

http://katalog2015.zuov.rs/Default.aspx
http://katalog2015.zuov.rs/Default.aspx
http://katalog2015.zuov.rs/Default.aspx
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Поред раније истакнуте активности која се 

спроводила по крагујевачким школама, у ЦСУ КГ 

спроводиле су се и друге редовне активности које 

се тичу извођења семинара и других видова 

стручног усавршавања, намењене наставницима 

свих школа из Крагујевца и региона. 

12. марта, организован је и реализован 

семинар под називом „Иновације у настави 

социологије” (876), у просторијама Прве техничке 

школе у Крагујевцу. Семинар је похађало 15 

наставника социологије из средњих школа из 

Крагујевца и региона. 

19. марта, ЦСУ КГ је, у 

сарадњи са хуманитарном организацијом 

„Каритас београдске надбискупије‖, организовао 

семинар „Развијање активизма и волонтеризма 

код ученика”. Семинар је реализован у 

просторијама Прве техничке школе и то за 

наставнике и ученике. Семинар је похађало 28 

наставника крагујевачких основних и средњих 

школа и 23 ученика седмог и осмог разреда 

основне школе и свих разреда средње школе. 

Семинар је осмишљен тако да се наставници и 

ученици, у последње две радионице, састају и 

представљају планове осмишљених акција и 

активности, дискутују презентовано, а потом 

заједно планирају даље активности. 

02. априла, реализован је семинар за 

стручно веће/актив историчара града Крагујевца 

(наставнике основних и средњих школа). Назив 

семинара је „Имплементација стандарда у 

наставни процес” (кат.бр. 144). Наведени 

програм реализован је у просторијама Старе 

скупштине у Крагујевцу. Семинар похађало је 27 

наставника историје. 

23. и 24. априла, реализован је онлајн 

(online) семинар под називом „Роботика—вирт 

лаб”. Учешће у семинару узело је 20 учесника из 

Крагујевца и региона. 

12. и 13. маја, реализован је семинар 

„Како радити са родитељима”, за наставнике 

ТУШ „Тоза Драговић‖. Овај програм је био 

један у низу семинара/активности ове школе у 

оквиру УНИЦЕФ пројекта ―Спречавање 

осипања ученика из образовног система РС‖  у 

ком је наведена школа узела учешће. ЦСУ КГ 

био је суорганизатор овог семинара. 

РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА 
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КОНКУРС 

ДАЈЕМ ГЛАС ЗА УГЛЕДНИ ЧАС! 

 

6. априла 2015. године  ЦСУ КГ расписао је конкурс под називом  „Дајем глас за угледни 

час“.  Конкурс је трајао до 30. септембра 2015. године.  

Од девет угледних часова пријављених на конкурс, издвојила су се следећа 4 часа: 

Час „Илустрација приповетке Аска и вук”, наставнице ликовне културе Славице 

Ђорђевић. 

Час „Знаменити људи прве половине 20. века‖, професорки српског језика и 

књижевности, Јелене Антић и Зорице Михајловић. 

Час „Европа и географска открића‖, професорке историје Дубравке Думбеловић, 

професорке српског језика Данијеле Мијовић, професора ликовне културе Бојана 

Ранковића и стручног сарадника-педагога Славице Мартиновић. 

Час „Бајке, свита чешког композитора Вацлава Тројана у корелационој настави 

музике и књижевности‖, професорке клавира Јелице Рихтеровић, професора 

хармонике Душана Вучковића, професорке солфеђа и теорије музике Милице 

Филиповић и професора српског језика и књижевности др Владимира Перића. 

Свечаност поводом доделе признања учесницима конкурса одржана је 11. марта 2016. 

године, у МШ „др Милоје Милојевић―.  

 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). 

 

Више о конкурсу на 

сајту РТК .  

http://www.rtk.co.rs/drustvo/item/29163-dajem-glas-za-ugledni-cas
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Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац је, у 

сарадњи са познатим крагујевачким дечијим песником, Александром 

Јањушевићем, у септембру месецу 2015. године, расписао ликовни конкурс, 

на тему ,,Кад порастем бићу мали”. Конкурс је трајао до краја децемба 2015. 

Циљ конкурса је илустрација истоимене збирке песама и прича поменутог 

аутора, а предложене теме су уједно и теме песама и прича.  

До 31. децембра 2015. године, на адресу Центра је пристигло преко 800 радова 

ученика из Крагујевца и региона. Најбољи радови су изабрани и нашли су се у 

збирци песама, која је објављена почетком 2016. године.  

Промоција је одржана 23. марта 2016. године, у ОШ ,,Станислав Сремчевић‖. 

У склопу ове промоције, одржана је и изложба ликовних радова ученика, који су 

пристигли у оквиру одржаног конкурса ,,Кад порастем бићу мали”, а којим је 

предвиђено да најбољи радови послуже као 

илустрација истоимене књиге. 

Ауторима најбоље оцењених радова, овом 

приликом, уручене су пригодне награде.  

ЛИКОВНИ КОНКУРС ЗА ОСНОВЦЕ: 

 «КАД ПОРАСТЕМ БИЋУ мали» 
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 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац ће у предстојећем 

двогодишњем периоду, у Каталогу програма сталног стручног усавршавања за 2016/17. и 2017/18. 

годину, акредитованих од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, бити заступљен са 

укупно осам програма, чију је акредитацију институционално подржао. 

 Конкурс Завода за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) је трајао месец дана, у 

периоду октобар-новембар 2015. године, а ЦСУ КГ је, као и до сада, пружио прилику свим 

заинтересованима из сфере образовања и просвете, да, уколико имају добру идеју, учествују на 

горе наведеном конкурсу  

 Након периода који је предвиђен за евалуацију пристиглих апликација, на адресу Центра 

пристигла су званична обавештења ЗУОВ-а о акредитацији осам програма стручног усавршавања, који 

ће се наћи у Каталогу програма за стално стручно усавршавање за 2016/17. и 2017/18. школску годину, и 

то су следећи програми: 

1. „Мултимедија у настави и учењу у основној школи―, кат. број 417 

2. „Школа отворена родитељима―, кат.број 142 

3. „Игре у настави―, кат. број 377 

4. „Ефективно подучавање―, кат. број 374 

5. „Савремене методе у настави српског језика и књижевности―, кат.број 714 

6. „Хоризонтално учење/усавршавање наставника-ослонац за боља постигнуда ученика―, кат. број 501 

7. „Mobile-learning (QR Codes, texting, QR Voice)―, кат. број 726 

8. „Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција―, кат.број 968 

  

 Пет програма са ове листе је било акредитовано и у претходним циклусима, а понуда ЦСУ КГ је 

додатно обогаћена са три програма који су по први пут акредитовани ове године. У питању су програми 

„Хоризонтално учење/усавршавање наставника-ослонац за боља постигнуда ученика―, затим програм 

намењен наставницима енглеског језика „Mobile-learning (QR Codes, texting, QR Voice)― и програм за 

наставнике Грађанског васпитања „Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој 

ученичких компетенција―. 

 Каталог програма сталног стручног усавршавања за школску 2016/17. и 2017/18. годину доступан 

је на линку http://katalog2016.zuov.rs/ . Исти можете наћи и на сајту ЗУОВ. 

 

НОВИ ПРОГРАМИ СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

Осам акредитованих програма стручног 

усавршавања за школску 2016/17. и 2017/18. 

годину, подржаних од стране ЦСУ КГ  

http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=417&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=142&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=142&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=374&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=714&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=501&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=726&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=968&godina=2014/2015
http://katalog2016.zuov.rs/
http://www.zuov.gov.rs/centri-zavoda/cprzo/
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Научни клуб у Крагујевцу, шести по реду, 

отворен је 11. маја 2016. године, у  оквиру 

просторија Центра за стручно усавршавање 

запослених у образовању Крагујевац, у улици 

Града Сирена 15 (улаз бр. 2). 

Меморандум су потписали члан градског већа за 

ванпривредне делатности града Крагујевца 

господин Борис Ковачевић, директор ЦПН-а, 

господин Немања Ђорђевић и директорка ЦСУ 

КГ-а, госпођа Зорица Николић. 

Центар за 

промоцију науке 

Београд, поклонио је Научном клубу у 

Крагујевцу изложбу под називом „Спектри―, коју 

су запослени у образовању, деца, ученици и сви 

заинтересовани за науку могли да посете од дана 

отварања, па све до 20. маја 2016. године. 

 У периоду од 12. до 20. маја 2016. године, 

Научни клуб је посетило преко 10 образовно-

васпитних институција, од прешколских 

установа, преко основних и  средњих школа, па 

све до индивидуалних посета 

заинтересованих родитеља и деце/

ученика. У том периоду, организовано 

је 17 посета, у оквиру којих је изложбу и клуб 

видело око 400 деце/ученика, наставника и 

родитеља. 

 9. јуна 2016. године, у Научном клубу у 

Крагујевцу, реализован је први школски час - 

радионица. Наиме, у питању је математичка 

радионица, за ученике шестог и седмог разреда.  

Назив радионице је „Симетрија – игра и 

уметност―, а аутор и реализатор активности била 

је наставница математике Мирјана Анђелковић 

Вранић, запослена у ОШ „Мома Станојловић― у 

Крагујевцу. 

Наведена радионица омогућава ученицима 

да се упознају са појмом „симетрија― на 

интуитиван начин, да развијају визуелну 

перцепцију, фину моторику, логичко размишљање 

и комбиновање, да увиде да је математика игра и 

страст – креативна вештина на граници уметности 

и науке. 

Ученици су радили индивидуално, групно, у 

пару, а био је заступљен и фронтални облик рада – 

увођење ученика у тему часа. Радионица је 

подстакла и вршњачко учење међу ученицима 

седмог и осмог разреда.  

Материјали и опрема коришћени на часу: 

лап-топ, пројектор, мобилни телефон(и), 

презентација, штампани материјал, папир у боји, 

„седам плочица мудрости― (танграм), бојице, 

фломастери, темпере, стикери и слично. 

НАУЧНИ КЛУБ 

КРАГУЈЕВАЦ 

http://www.cpn.rs/
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 У марту месецу 2016. године, Центар за 

промоцију науке, расписао је конкурс за 

финансијску подршку пројектима промоције и 

популаризације науке, а право учешћа су имале све 

институције које се баве полуларизацијом и 

унапређењем научно-истраживачког рада, те 

популаризацијом и промоцијом науке. 

 У предстојећем периоду, ЦСУ КГ ће 

спровести пројекат финансиран од стране Центра 

за промоцију науке Београд, а у сарадњи са 

наставницима крагујевачких школа. 

 У току је и израда плана активности 

Научног клуба за школску 2016/17. годину. Увидом 

у досадашње планове, можемо закључити да ће 

предстојећа школска година бити посве занимљива 

свим љубитељима науке, без обзира на године. 

 У плану је одржавање различитих тематских 

активности, у Научном клубу, за наставнике, 

професоре, студенте, ученике и децу. 

 ЦСУ КГ и Научни клуб ће, и у будућности, 

бити отворен за интересантне идеје како 

наставника, тако и ученика. 

 Током 2015. године, стручни сарадници у 

ЦСУ КГ покренули су два истраживања, на две 

различите теме: 

1. Насиље, злостављање и занемаривање ученика 

у школи 

2. Хоризонтално учење наставника у функцији 

обезбеђивања квалитета рада школе 

 Досадашњи подаци ових истраживања се 

још увек обрађују. План је да се истраживања 

заврше до краја септембра месеца 2016 године, 

како би резултати истих били објављени и 

представљени јавности.  

 Резултати ће бити објављени на сајту ЦСУ 

КГ, као и у следећем броју билтена (за период јул-

децембар 2016. год.), али ће и бити усмено 

представљени заинтересованима.  

 О овим и другим информацијама везаним за 

истраживања, накнадно ћемо обавештавати наше 

кориснике. 

НОВИ ПРОЈЕКТИ У ЦСУ КГ И НАУЧНОМ КЛУБУ 

КВАНТИТАТИВНА И КВАЛИТАТИВНА 

ИСТРАЖИВАЊА У ЦСУ КГ 
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У сарадњи са НТЦ 

агенцијом и Друштвом 

учитеља Крагујевца, 

Центар за стручно 

у с а в р ш а в а њ е 

запослених у образовању 

је у децембру 2015. 

године организовао 

р е а л и з а ц и ј у  Н Т Ц 

радионица за ученике 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. 

 У организацији ЦСУ Крагујевац и Друштва 

учитеља Крагујевац, 07. марта, у Свечаној 

сали Прве крагујевачке гимназије, одржано је 

предавање Уроша Петровића, ко-аутора НТЦ 

програма, писца за децу и добитника 

награде ,,Доситејево перо‖. 

 У препуној Сали, родитељи и деца су имали 

прилике да чују предавање о значају подизања 

нивоа интелектуалних способности код деце, као и 

на који начин можемо развити брзину 

размишљања, повезивања и закључивања. Након 

предавања, дружење са Урошем је настављено кроз 

разговор на теме које родитеље и децу највише 

занимају.  

 За више о НТЦ радионицама у Крагујевцу 

кликните овде. 

У периоду фебруар-

април 2016.године, ЦСУ 

КГ је, у сарадњи са 

Н А Л Е Д - о м  и 

Републичким геодетским 

заводом, организовао 9 

дводневних обука за запослене у јавним службама, 

на тему ефикасне примене система за електронско 

издавање грађевинских дозвола. Обуке су 

намењене, пре свега, службеницима свих јавних 

предузећа која су укључена у процедуру издавања 

грађевинских дозвола, а то су, између осталих, и 

Електропривреда Србије, Путеви Србије, органи 

локалне самоуправе итд. Обуке су организоване у 

просторијама Прве техничке и Политехничке 

школе.  

 Запослени у ЦСУ КГ, 26. и 27.фебруара 

2016. године, присуствовали су међународној 

конференцији „Нове технологије у образовању―, 

која је одржана у Белекспо центру, у Београду. Ово 

је била прилика да се чују најновија искуства из 

области примене ИКТ-а у образовању, а учесници 

су могли да присусвују различитим предавањима 

стручњака из наше земље и региона, као и из 

Велике Британије на ову тему. 

 Посебан акценат стављен је на 

представљање примера добре праксе из наше 

земље, где су наставници добили прилику да 

презентују своје радове, резултате и искуства у 

примени савремених технологија, у раду са 

ученицима. Такође, у оквиру конференције, одржан 

је и сајам најновијих производа и услуга из области 

савремених образовних технологија, где је прилику 

да презентује своје производе добило преко 50 

домаћих и страних излагача. Овај догађај,  трећи 

пут заредом, организује British council, a 

присусвовало му је, по неким проценама, око 2.500 

посетилаца. 

НТЦ радионице за даровите и  

дружење са Урошем Петровићем 

НАЛЕД 

Обуке за службенике јавних предузећа 

ЦСУ КГ на British Council конференцији  

„Нове технологије у образовању“ 

http://www.ntcucenje.com/ntc-radionice-kragujevac


 16 

 

АКТИВНОСТИ МРЕЖЕ РЦ И ЦСУ СРБИЈЕ 

У Регионалном центру за професионални развој запослених у 

образовању у Нишу, 23. јануара 2016. године, одржан је састанак 

директора Мреже РЦ и ЦСУ Србије са Немањом Ђорђевићем, 

директором Центра за промоцију науке, Београд. Тема састанка је била 

сарадња Мреже РЦ и ЦСУ Србије и Центра за промоцију науке кроз 

заједничку организацију активности у циљу популаризације науке. У 

складу са тим, планирано је и отварање научних клубова у Регионалним центрима и Центрима за 

стручно усавршавање у Србији.  

Као што је и било планирано, у оквиру Региналних центара и Центара за стручно усавршавање 

запослених у образовању, 5. априла почело је са отварањем Научних клубова широм Србије. 

Предвиђено је да се, за сада, оформи 12 научних клубова, у оквиру 12 РЦ и ЦСУ. Први научни клуб 

отворен је у ЦСУ у Лесковцу, 5. априла, док је последњи отворен у РЦ  Нови Пазар, 21. јуна 2016. 

године. Отварањем сивх научних клубова оформљена је Мрежа научних клубова Србије. 

СЕМИНАРИ ЦСУ КГ—

РЕАЛИЗОВАНИ ВАН ГРАДА 

КРАГУЈЕВЦА 

У периоду јануар-јун 2016. године, 11 

семинара чију акредитацију је 

подржао ЦСУ КГ, реализовани су 

широм Србије.  

Укупан број реализација у овом 

периоду је 45 (11 семинара у око 45 

школа широм Србије), са укупно 1284 

учесника и 9.332 сата стручног 

усавршавања. 

У напоменутих 45 реализација, 4 је 

било у организацији Друштва учитеља 

града Крагујевца.   

У ПЕРИОДУ ЈАНУАР—ЈУН 2016. ГОДИНЕ, 

ОРГАНИЗОВАНО ЈЕ:  

46 акредитованих програма (43 семинара и 3 

трибине) 

1 неакредитовани стручни скуп (саветовање) 

1 неакредитовани семинар 

3 радионице за наставнике и васпитаче 

1 радионица за ученике 

Укупан број учесника: 1649 (1374 ж. пола и 275 

м. пола) 

Укупан број стечених бодова/сати С.У: 11.018 

(ван установе/акредитовани програми: 9.798 сати и 

унутар установе: 1.220 сати) 
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Ф О Т О      Г А Л Е Р И Ј А 
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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 

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 

http://www.csu-kg.edu.rs/

