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Традиционална манифестација Центра за образовање Крагујевац
почиње 11. јануара 2023. године, свечаним отварањем, које ће
пратити акредитовани стручни скуп - саветовање под називом
"Новине и изазови у образовању".

Ове године, током свечаног отварања разматраћемо новине у
систему образовања и васпитања РС, са представницима
Министарства просвете, Завода за вредновање квалитета
образовања и васпитања и Завода за унапређивање образовања и
васпитања.

Током јануара и фебруара месеца планирана је реализација  три
стручна скупа, пет акредитованих семинара и две радионице са
темама за које су запослени у образовању исказали потребу, у
претходних месец дана.

У наставку можете погледати програм за јануар месец.
Пријаве за догађаје у јануару можете слати на мејл Центра: 
 seminari@centarzaobrazovanjekg.edu.rs.
Детаљније о начину пријаве погледајте на последњој страни овог
документа. 

Остатак програма ћемо накнадно објавити.
Уколико дође до измена у програму, бићете обавештени путем
мејла, као и нашег сајта и друштвених мрежа.

 Радујемо се сусрету.
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11. јануар

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ
саветовање
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"Новине и изазови у образовању"
Сала Скупштине града Крагујевца

од 10 до 14 часова
(регистрација од 9.30 часоава)

ТЕМЕ Излагачи / Предавачи

Компетенције директора за планирање,
организовање и контролу рада установе; 

Јасна Радојичић,
саветница у сектору за предшколско и основно

васпитање и образовање, Министарство
просвете

Како креирати добар пројекат – пројектно
планирање у ПУ; 

Јасна Радојичић,
саветница у сектору за предшколско и основно

васпитање и образовање, Министарство
просвете

Међупредметне компетенције;
Драган Ракита,

руководилац сектора за стручно усавршавање
и напредовање, ЗУОВ

Дигитална зрелост школа и ICILS 
истраживање;

Катарина Алексић,
руководилац Центра за образовну технологију,

ЗВКОВ

Циљ саветовања: Упознавање учесника са новинама у васпитно-
образовном и образовно-васпитном систему са нивоа Министрства
просвете и ЗУОВ/ЗВКОВ-а. 

Циљна група: сви запослени у васпитно - образовном и образовно - 
                           васпитном систему РС.

Похађање трибине је бесплатно за запослене у
образовању, на територији  града Крагујевца.



Представљање примера добре праксе и искуства установа/
школа током реализацје Еразмус+ пројеката, са циљем
размене идеја и превазилажења изазова и препрека приликом
реализације. 

Унапређивање знања запослених у образовању за
осмишљавање и спровођење Еразмус+ пројеката, са циљем
праћења и примене иновација и трендова у образовању и
васпитању, у функцији подизања квалитета рада
предшколских установа и школа.

Циљ трибине: 

Трибина се заснива на примерима добре праксе крагујевачких
установа/школа, које ће представити тринаест (13) Еразмус+
пројеката. Савршена прилика да разменимо искуства, сазнамо
како наше колеге иновирају своју праксу, као и прилика да се
умрежимо и осмислимо нове идеје, за будуће пројекте.

А за све недоумице које, заједно, не будемо могли да одгонетнемо,
ту ће бити представници Фондације Темпус да помогну.

"Међународни (Еразмус+) пројекти у служби
унапређивања квалитета рада образовнх установа и
умрежавања запослених у образовању - примери добре

праксе, изазови, препреке и могућа решења"
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13. јануар 2023. године

ТРИБИНА

Сала Скупштине града Крагујевца
од 10 - 16 часова

(регистрација од 9.30 часоава)



"Заједница професионалног учења - 
заједница која расте"

Циљ трибине:

Приказ трансформације праксе, али и практичара, кроз модел
професионалне заједнице учења, као и (само)увид практичара
током реализације модела ПЗУ.

Теме трибине:

1. Модел заједнице учења - упознавање
2. Алати и технике
3. Увид практичара

Циљна група: запослени у васпитно - образовним установама
(предшколске установе).

       Реализатори: ПУ "Нада Наумовић", Крагујевац
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21. јануар 2023. године

ТРИБИНА

Сала Скупштине града Крагујевца
од 10 до 14 часова

(регистрација од 9.30 часоава)



Пријаве на:
seminari@centarzaobrazovanjekg.edu.rs 

или путем телефона:
034/201-303 или 064/85 40 400.
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Пријављивање се врши попуњавањем пријавног листа (у
прилогу мејла и у прилогу овог документа) и слања на горе
остављену имејл адресу Центра за образовање Крагујевац.

С обзиром на то да се ближи распуст, заинтересовани који
се не пријаве до назначеног датума, преко установе/школе
у којој раде, могу то учинити лично, путем неких од
остављених контаката.

Присуство на стручним скуповима је бесплатно за
све запослене на територији града Крагујевца, док  
цена котизације за остале учеснике износи
1.200,00 динара. За све остале информације,
стојимо на располагању.

Ваш ЦСУ тим
Центар за образовање Крагујевац



Назив стручног скупа  

Назив образовне
установе из које се

пријављујете
 

р.бр
Име и презиме

учесника
радно место 

Контакт:
имејл адреса и/или нрој

мобилног телефона

1    

2    

3    
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Пријаве слати на имејл:
seminari@centarzaobrazovanjekg.edu.rs 

Пријавни формулар (word формат) можете наћи и у прилогу мејла,
уколико Вам је позив за учешће стигао овим путем. 


