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Конкурс за одобравање програма 
сталног стручног усавршавања

 Право учешћа имају: установе које обављају делатност образовања и 
васпитања у складу са Законом, високошколске установе, 
научноистраживачке организације и друге установе и удружења која, у 
складу са законом, могу да остварују програме из области образовања и 
васпитања

 СУ наставника стручних предмета у средњим стручним школама могу да
организују и привредна друштва и установе чија је делатност предмет
стручног усавршавања

 Конкурсни материјал: електронска и писана форма 

 Програм пријављује и уплату врши установа/организатор, а не појединац

ЗУОВ расписује конкурс по правилу сваке године 

1.10.2017-31.10.2017. за школску 2017/18, 2018/19. и 2019/20.



Пут програма од пријаве до
Каталога
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Зашто се пријавити на Конкурс?
Чиме се усмеравати?

Стручно усавршавање - Стицање нових и 
усавршавање постојећих компетенција важних за 
унапређивање васпитно-образовног, образовно 
васпитног, васпитног, стручног рада и неге деце

Смисленшћу програма 

Захтевима конкурсног формулара



Садржај формулара за пријаву

 Назив програма

 Програм је био одобрен за школску годину

 Област на коју се програм односи

 Библиотекарство

 Васпитни рад

 Друштвене науке

 Математика

 Управљање и руковођење

 ...



Компетенција коју предложени 
програм развија

 К1 компетенције за ужу 
стручну 
област/компетенције за 
наставну област, предмет и 
методику наставе

 К2 Компетенције за 
поучавање и учење

 К3 Компетенције за 
подршку развоју личности 
детета и ученика

 К4 Компетенције за 
комуникацију и сарадњу

 Област: Руковођење процесом 
васпитања и учења детета у ПУ, 
односно руковођење васпитно-
образовним процесом у школи 

Компетенције наставника Компетенције директора



Приоритетна област СУ на коју се
програм односи

 Индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и 
полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у 
реализацији наставног предмета и/или области

 Праћење и вредновање образовних постигнућа, односно
праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника

 Избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог
дидактичко-методичког материјала и других извора знања за
одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну
област

 Стварање толерантне и недискриминативне средине за учење
и развој сваког појединца, заштита од насиља, злостављања, 
занемаривања и дискриминације

 Препознавање безбедносних ризика и реаговање на њих



Циљ програма

 Кратко и јасно описује 
промену која се 
програмом намерава 
постићи 

 Промена треба да се 
односи на циљну групу 
којој је програм намењен

 Произилазе из општег 
циља и додатно га 
појашњавају, али га не 
превазилазе

 Конкретно описују 
намере које треба 
постићи у циљној групи 
за време реализације 
програма или по 
његовом завршетку 

Општи циљ Специфични циљеви



Најчешћи проблеми са циљевима

 Нејасно дефинисање

 Усмереност на погрешну циљну групу

 Специфични циљеви превазилазе општи

 Специфични циљеви нису у вези са општим

 Неусклађеност са трајањем програма



Ако било који циљ није јасно дефинисан и 
ако специфични циљеви нису усаглашени са 
општим – сматра се да показатељ који се 
односи на јасну дефинисаност општих и 
специфичних циљева НИЈЕ ИСПУЊЕН



Циљна група/групе којој/којима је
програм намењен

(наведени садржаји и очекивани ефекти 
обуке треба да буду примерени СВИМ 
ОДАБРАНИМ циљним групама)



Трајање програма

 најкраће осам сати

 најдуже 24 сата

 најдуже осам сати
дневно

 од две до пет недеља
 максимално осам сати

недељно
 укупно трајање од осам

до 40 сати
 у оквиру 40 сати, 

обавезан део који се
реализује непосредно у 
трајању од најмање два, 
а највише 24 сата

Програм који се остварује
кроз непосредан рад

Програм који се остварује на
даљину путем интернета



Сценарио програма обуке

 Теме

 Садржаји

 Активности 

 Дужина трајања наведене/их активности 
(сатница)

 Начин рада

 Радни материјал

 Литература



Очекивани ефекти обуке

 Треба да :

 су усаглашени са дефинисаним циљевима и да 
нису предимензионирани

 се односе на циљну групу којој је програм намењен 



 Начин провере стечених знања и вештина на обуци
(евалуационим упитником ЗУОВ-а није могуће добити ове 
податке!)

 Начин провере примене стечених знања и вештина у 
пракси (шта се дешава после обуке-праћење примене 
програма)

 Очекивани ефекти примене програма у пракси (добити и 
промене које настају код ученика/деце тј. оних са којима се 
програм, након обуке, примени)

 Резултати истраживања која указују да предложени
програм обуке обезбеђује квалитетније образовање и 
васпитање, коришћењем најсавременијих метода и 
поступака, као и процену очекиваних ефеката обуке



Референце организатора, аутора 
и реализатора програма СУ

 Назив и референце организатора програма

 Референце аутора у вези са темом програма

 Референце реализатора обуке у вези са темом програма и 
у вези са вештинама и искуством у извођењу обука

 Уколико биографија неког реализатора није достављена или не 
садржи потребне референце, реализатор се скида са списка 
(образложење комисије)

 Уколико у реализацији програма остаје само један реализатор 
са одговарајућим референцама, програм се не одобрава

 Обуку изводе најмање два реализатора



Програм који се остварује на
даљину путем интернета

 Очекивана предзнања полазника за успешно 
остваривање циљева програма

 Начин вредновања активности учесника током обуке
 Начин завршне провере знања у непосредном контакту 

са учесницима
 Предвиђена техничка опрема
 Техничке карактеристика виртуелног окружења 
 Начини праћења активности учесника 
 Начин на који се обезбеђује приступност параметрима 

ради праћења реализације наведених активности и 
садржаја програма стручној особи из Завода у току 
трајања обуке...



О чему још треба водити 
рачуна?



Капацитети организатора обука
Правилник о сталном стручном усавршавању наставника 
васпитача и стручних сарадника, члан 12

Организатор програма је дужан да Заводу:

 најави обуку најкасније 10 дана пре њеног извођења 
(електронским путем)

 реализује обуке под условима и на начин под којим је 
програм одобрен 

 достави податке о одржаној обуци у формату који одреди 
Завод, и то:
 достави извештај о реализованој обуци са овереним 

списком учесника (електронским путем)
 достави извештај о повратним информацијама о начину 

примене и ефектима програма и примерима добре праксе 
(електронским путем)

 издаје уверење учесницима о савладаној обуци



Стандарди за одобравање 
програма

Стандард I Елементи програма међусобно су логично повезани 
и усаглашени

Стандард II Програм доприноси унапређивању образовно-
васпитног рада

Стандард III Услови за успешно остваривање програма су 
дефинисани

*за on-line програме:

Стандард III Подносилац програма поседује људске ресурсе за 
успешно остваривање програма

Стандард IV Обезбеђени су материјално технички услови за 
реализацију on-line програма



milica.gerasimovic@zuov.gov.rs
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