Давне 2002. године, Министарство
просвете је, у сарадњи са
Швајцарском канцеларијом за
сарадњу (СДЦ), која је тада
заступала
интересе
Владе
Швајцарске у РС, отпочела са
реализацијом
пројекта,
под
називом „Професионални развој
образовно – васпитног кадра“
(Professional Development Project –
PDP, phase I – IV).

Циљ овог пројекта био је
да се, успостављањем
децентрализованог
система стручног
усавршавања запослених
у образовању, пружи
подршка реформи
образовања и одговори на
специфичне потребе
установа и школа и
наставника у свим
регионима Републике
Србије.

Центар организује
• семинаре
• стручне скупове
• радионице
• обуке
• пројектне активности

Пројекат „ПДП“ се састојао из 4 фазе.
Центар
за
стручно
усавршавање
запослених у образовању Крагујевац,
сада Центар за образовање Крагујевац,
основан је у четвртој фази ПДП пројекта.

Наша прича је почела 14. априла 2011.
године, када је је Скупштина града
Крагујевца донела Одлуку о оснивању
Центра
за
стручно
усавршавање
запослених у образовању Крагујевац.
Оснивање нашег Центра, подржало је
Министарство просвете, уз подршку
Владе Швајцарске.
Уз подршку локалне самоуправе града
Крагујевца, у покретању рада Центра
учествовао је Драгослав Милошевић,
тадашњи
члан
Градског
већа
за
образовање, културу и информисање, а на
место вршиоца дужности директора
Центра постављена је Зорица Николић,
која је руководила Центром до децембра
2018. године.

Исте године, Центар је постао пуноправни члан
Мреже регионалних центара за професионални
развој запослених у образовању и центара за
стручно усавршавање запослених у образовању
(Мрежа РЦ и ЦСУ Србије).
Од оснивања до данас, просторије Центра су се налазиле на
Факулету инжењерских наука (2011 – 2013), у просторијама
Пољопривредне саветодавне и стручне службе (2013 – 2015), а
затим и у просторијама Спортског центра „Младост“ (Хала
„Језеро“), где смо још увек смештени.
Највећи број рактивности, Центар
је организовао и реализовао у
предшколским установама и
школама града Крагујевца.

Центар је, од 11. маја 2016. године,
богатији и за Научни клуб,
концепт развијен од стране
Центра за промоцију науке из
Београда. Научни клуб је простор
намењен свима који воле науку, а
један од главних задатака клуба је
да повеже све оне којима је наука
блиска и занимљива, без обзира
на године, ниво знања и области
интересовања.

Мрежа Научних клубова Центра
за промоцију науке се шири из 15
градова Србије, а Крагујевац је,
поносно, један од њих.
У периоду од отварања Научног
клуба у Крагујевцу, до данас,
реализоване су 92 активности,
са преко 420 реализација и око
5.000 учесника и посетилаца.
Ресурс Научног клуба се шири из
године у годину, а од 2020.
године, Научни клуб је обогаћен
3Д штампачем и 3Д оловком, као
и многим другим дидактичким
материјалом и скромном, али
интересантном библиотеком.

Центар
за
стручно
усавршавање
запослених у образовању Крагујевац,
Одлуком Скупштине града Крагујевца,
од 29. 06. 2018. године, мења назив и
постаје
„Центар за образовање Крагујевац“.
Управа града Крагујевца имала је идеју
да, од неколико постојећих, оформи
једну локалну установу која ће бити у
могућности да одговори како на
потребе запослених у предшкослким
установама и школама, тако и на
потребе шире заједнице, односно деце,
ученика, запослених у јединицама
локалне
самоуправе
и
других
појединаца.
Ова трансформација је довела до
проширивања делатности Центра у
оквиру кога, данас, активно послују три
Организационе јединице (даље: ОЈ)
• OЈ Центар за стручно усавршавање
• ОЈ Центар за рекреативну наставу и
• ОЈ Заједничке службе.
За наредни период, у плану је и
покретање:
• ОЈ Центар за рад са талентованом
децом,
• ОЈ Центар за образовање одраслих и
• ОЈ Центар за планирање и припрему
пројеката

ОЈ Центар за стручно усавршавање је
место које је отворено за све оне који
имају јасне визије, циљеве и идеје, како за
сопствени развој, тако и за развој
образовања у нашој земљи.
Оно што је карактеристично за Центар у
Крагујевцу је да сви запослени у
образовно – васпитним институцијама на
подручју града Крагујевца не сносе
трошкове стручног усавршавања, те да су
сви програми, обуке, стручни скупови и
остале активности за њих бесплатне.

Центар је од
оснивања до
данас подржао
акредитацију

48

семинара
и преко

10

стручних
скупова.

У протеклих десет година, Центар је организовао 790 акредитованих
програма сталног стручног усавршавања – семинара и стручних
скупова, у којима је учешће узело 24.334 запослених у васпитно –
образовним и образовно – васпитним установама широм РС, чиме је
остварено 218.984 сата стручног усавршавања ван установе.

Поред наведеног, Центар је
организовао више конкурса
за запослене у циљу
ширења примера добре
праксе.

„Дајем глас
за Угледни
час“
„Стварамо
заједно“
(у сарадњи
са ШУ
Крагујевац)

КРАЈЊИ
КОРИСНИЦИ:
ДЕЦА И
УЧЕНИЦИ

Поред акредитованих
програма, Центар је
организовао и
неакредитоване активности,
попут радионица, фокус
група, инфо дана и слично.
Укупан број реализованих
неакредитованих активности
је 96, са 4.095 учесника и
9.988 сати хоризонталног
стручног усавршавања
(унутар установе).

„Корелација
у настави
биологије и
екологије“
(ЦЕООР)

Морамо апострофирати да, иако се наш рад
заснива на сарадњи са запосленима у васпитно –
образовним и образовно – васпитним установама,
не заборављамо крајње кориснике Центра – децу
и ученике наших предшколских установа и школа.

Ликовни
конкурс за
осликавање
књиге дечијег
песника
Александра
Јањушевића

Радионице у
оквиру Научног
клуба и у
оквиру саме
организационе
јединице.

„Мали Пјер“

у сарадњи са
Удружењем
„Пријатељи
деце Србије“ и
„Прјетељи деце
Крагујевца“

Фото конкурс
„Дечија недеља
кроз око детета“

Музичка
аудиција
„Малци у
акцији“

Општинска
смотра
рецитатора
„Песниче,
народа мог“

Од самог почетка, до данас, Центар је учествовао у пројектима
различитог карактера, било као учесник, организатор, партнер или
носилац.
Професионални развој образовно
– васпитног кадра“, у сарадњи са
МПНТР и Швајцарском
агенцијом СДЦ

„Професионална оријентација
на преласку у средњу школу“,
у сарадњи са МПНТР и
Немачком агенцијом ГИЗ.

Еразмус + пројекат мобилности
„Професионална заједница учења као носилац
промене у предшколским установама и школама“
Пројекат
„мобилности“,
који
подразумева
студијске
посете
партнерским институцијама, током којих би, запослени у Центру који
чине пројектни тим, научили, кроз сет различитих активности
(посматрање на послу, учешће у радионицама, обукама, предавањима),
основне
постулате
креирања
и
самоодрживости
успешних
професионалних заједница учења унутар васпитно – образовних и
образовно – васпитних установа, које оснажују сарадњу и комуникацију
унутар установа и школа, а тиме и подржавају континуирани развој
запослених, развој самих установа и школа, као и ученика.

Поред пројеката унутар ОЈ ЦСУ, Центар је, такође, уз помоћ
пројектних донација, извршио више адаптацја на објектима
Дечијег одмаралишта на Копаонику, као и у самим објектима
(реновирање кухиње, адаптација соба и ресторана).

Стручни сарадници ОЈ ЦСУ су, у
претходних десет година, спровели
више истраживања из области
образовања.
Развијање
кључних
компетенција
ученика
у школама
Европе: Изазови
и могућности
за образовне
политике
Хоризонтално
учење
наставника у
функцији
обезбеђивања
квалитета рада
школе
Студија
случаја:
Инклузивна
пракса у
предшколској
установи „Нада
Наумовић“,
Крагујевац

Насиље,
злостављање и
занемаривање
ученика у
школи – ставови
и мишљење
родитеља

Центар сваке године спроводи
Процену потреба запослених у
образовању за стручним
усавршавањем.
Ово истраживање се, током година,
вршило на више начина, од упитника,
преко анализе планова школа, до
комбинације ова два.
У наредном периоду, планирана су
два већа истраживања, и то на тему
ефеката стручног уставршавања и
професионалних заједница учења.

Поред стручног усавршавања у
области образовања, од 2018. године,
ОЈ ЦСУ организује и обуке за
запослене у јединицама локалне
самоуправе. Кровна организација у
области
стручног
усавршавања
запослених у јединицама локалне
самоуправе је Национлна академија за
Јавну управу (НАЈУ), са седиштем у
Београду.
Поред НАЈУ, наша сарадња је,
претходних година, остварена и са
НАЛЕД-ом и ОЕБС-ом, када су у питању
обуке за јавне службенике. У циљу
одговарања на потребе запослених у
јединицама локалне самоуправе, 2018.
године, успостављена је сарадња са
свим јединицама локалних самоуправа
Шумадијског округа.
У наредном периоду планирано је и
успостављање оваквог вида сарадње и
на нивоу читавог Поморавља.

У оквиру ОЈ Центар за рекреативну наставу, тренутно је у функцији
Дечије
одмаралиште
на
Копаонику.
Крагујевачко
дечије
одмаралиште се налази изнад Сунчане долине, на 1.720 метара
надморске висине, у непосредној близини објекта „Сунчани врхови“
и пута који води ка Марковом камену.
Одмаралиште нуди рекреативне и спортске активности за децу
предшколског узраста и ученике основних школа (од првог до
четвртог разреда), попут јутарње гимнастике, скијања, санкања,
туристичких шетњи и обилазака, игара без граница, као и низa
других активности у природи. У Одмаралишту се налази и теретана,
док је на располагању и спортски терен за рукомет, кошарку, одбојку,
мали фудбал и тенис. На терену су постављени рефлектори, тако да
се спортске активности, али и забавно - рекреативни програми, могу
организовати и у вечерњим сатима. Гостима Одмаралишта, у
зимском периоду, на располагању су ски сервис и скијашница.
Дечије одмаралиште располаже са око 200 лежајева, распоређених у
три блока у оквиру одмаралишта.

Наш најдрагоценији ресурс су
наши васпитачи, наставници,
стручни сарадници и
директори установа и школа,
јер, већ читаву деценију,
подржавају рад Центра и
указују нам поверење. Они су
аутори и реализатори наших
акредитованих семинара,
радионица, учесници наших
активости, наши сарадници,
наша инспирација –
наша подршка.
Мало бисмо успели да реализујемо да и сами немамо подршку свих
актера у образовном систему, али и других релевантних актера.
Подршка креће од кровне организације Министарства просвете, науке
и технолошког развоја РС, затим локалне самоуправе и локалних
организација и институција, као што су ШУ Крагујевац, преко Завода за
вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода за
унапређивање образовања и васпитања, Мреже РЦ и ЦСУ Србије, као и
свих васпитно – образовних и образовно – васпитних институција
(установа и школа) на локалу и шире, универзитета, различитих
струковних удружења и организација, невладиног сектора, локалних
телевизија и интернет портала који прате и подржавају рад Центра.

Овом приликом се захваљујемо свим наведеним институцијама и
организацијама, као и нашим дугогодишњим сарадницима:
Савезу учитеља Републике Србије Друштву учитеља града Крагујевца
Удружењу просветних радника Аренђеловца (УПРА) МИО мрежи
Друштву учитеља града Чачка Удружењу ЕЛТА БИЦ Крагујевац
ЦЕООР-у
Агенцији за образовање НТЦ ЕДУ Семинарима Србије
Националној академији за Јавну управу ЦИВИС (CIVIS) асоцијацији
Едукативном центру „Бејза“ (Bejza)
Организацији ЦЕНТРОПА
Организацији ЕАЦЕА (EACEA) Организацији Достигнућа младих у Србији
Америчком кутку у Крагујевцу Весни Вујовић „Relax kids“ Крагујевац
Туристичкој организацији града Крагујевца
РБЦ Крагујевац
Заводу за заштиту споменика културе Крагујевац КЗМ Крагујевац
Регионалној агенцији за економски развој Шумадије и Поморавља
и другим образовним установама и установама културе, као и свима
онима који су дали свој допринос нашем раду, на било који начин.
Велику захвалност дугујемо запосленима у свим предшколским
установама и школама јер, упркос различитим изазовима и
притисцима, и даље настоје да се професионално усавршавају, и
унапређују оне вештине и знања која сматрају неопходним за
ефикаснији рад са децом и ученицима. Хвала свим васпитачима и
наставницима који су, увек драге воље, делили своју добру праксу са
нама и својим колегама и тако давали пример свима нама.
Највећу захвалност дугујемо крагујевачким школама и предшколским
установама које су, несебично, отварале врата свим нашим
активностима, које смо реализовали током протеклих десет година. То
су школе које су нам, безусловно, давале своје просторије на
коришћење, пружале организациону и техничку подршку и чији су нам
запослени (како наставно, тако и ненаставно особље) пружали помоћ
када бисмо наилазили на какве потешкоће и проблеме у реализацији.
Свих ових година смо највећи број активности реализовали у школама
града Крагујевца и тиме оснажили сарадњу и са руководством установа/
школа, али и са њиховим наставним кадром, што нама причињава
посебно задовољство и понос.

РЕЧ ДИРЕКТОРА

Поштовани,

Као што сте већ имали прилику да прочитате у овој брошури, Центар
за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац је, јуна
2018. године, одлуком Скупштине града Крагујевца, доживео
одређену трансформацију. Том приликом, поред промене у самом
називу установе, унете су и одређене промене у оснивачки акт
Центра, у виду нових делатности, које ће Центар обављати.
Иницијални план је да Центар за образовање Крагујевац своје
делатности обавља кроз седам Органзационих јединица и то:
ОЈ Центар за стручно усавршавање, ОЈ Центар за рекреативну
наставу, ОЈ Центар за рад са талентованом децом, ОЈ Центар за
образовање одраслих, ОЈ Центар за планирање и припрему
пројеката, ОЈ Центар за исхрану деце и ОЈ Заједничке службе.
Тренутно, Центар послује кроз три Организационе јединице, а то су:
ОЈ Центар за стручно усавршавање, ОЈ Центар за рекреативну
наставу и ОЈ Заједничке службе.
Као директор Центра, радићу на развоју осталих Организационих
јединица, колико то услови дозволе, а ове године, Центар ће, у
сарадњи са локалном самоуправом града Крагујевца, решити
дугогодишњи проблем пословног простора и, верујем, да ће Центар
наредну годину дочекати у адекватном простору, какав му по значају
и важности припада.
Захвалио бих се свим колегама на пожртвованости у свом раду, чиме
доприносе подизању квалитета услуга које Центар пружа својим
корисницима и ову прилику користим да им честитам
десетогодишњицу рада Центра, са жељом да, још дуго година,
заједно успешно прослављамо наредне годишњице рада и
постојања Центра.

Никола Спасић, дипл. маш. инж.
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