
 

 

 

 

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, у сарадњи са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја расписује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за достављање пријаве за похађање обуке тренера/киња у области изградње 

капацитета образовних институција у Србији за писање пројеката и коришћење 
потенцијалних извора финансирања за унапређење квалитета, праведности  и 

ефикасности рада 
 

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва је, у сарадњи са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја, покренуо иницијативу креирања обуке у области 

изградње капацитета образовних институција у Србији за писање пројеката и 

коришћење потенцијалних извора финансирања за унапређење квалитета, праведности  

и ефикасности рада 

Циљ ове иницијативе јесте оспособљавање запослених у образовним институцијама за 

планирање и писање пројеката ради унапређења школске средине и процеса наставе и 

учења, које могу поднети домаћим и иностраним донаторима у сврху финансирања.  

Планирани резултати ове иницијативе јесу креирање и реализовање обуке за пројектно 

планирање у школама, на теме: 

 образовни приоритети у Републици Србији и Европској унији, расположиви 

извори финансирања, 

 основе пројектног планирања, мапирање образовних потреба на локалном 

нивоу и на нивоу школе, 

 значај и улога пројектног планирања за унапређење рада школа и примери из 

праксе. 

 

У овој фази ове иницијативе предвиђен је одабир тренера/киња из редова образовних 

радника и одржавање обуке  коју ће даље ширити на представнике васпитно-образовних 

институција/школа. Обука ће бити одржана до краја 2016. године  

Потребне компетенције тренера/киња  



Пријаву за похађање обуке тренера могу поднети запослени у систему образовања и 

васпитања – директори, наставно особље, васпитачи, стручни сарадници, педагошки 

асистенти који поседују следеће компетенције и искуство: 

 минимум пет година радног стажа у образовању; 

 познавање енглеског језика; 

 познавање рада на рачунару (Word, Excel, PowerPoint); 

 познавање образовног система Србије и укључених интересних група у 

образовање;   

 способност самосталног рада и рада у тиму. 

 

Предност у одабиру тренера/киње имаће кандидати/киње који/е испуњавају следеће 

критеријуме: 

 

 учешће у школским тимовима (Тим за школско развојно планирање, Тим за 

самовредновање, Стручни тим за инклузивно образовање, Тим за заштиту од 

насиља, злостављања и занемаривања, Тим за професионалну оријентацију, Тим 

за каријерно вођење и слично); 

 искуство у креирању материјала/презентација за формалне и неформалне обуке и 

предавања; 

 искуство у менторском раду тј. увођењу у посао нових наставника, менторски рад 

са студентима на пракси, менторски рад са другом школом; 

 искуство у писању и реализацији пројеката (школских, на нивоу локалне заједнице, 

у сарадњи са другим институцијама и организацијама, у оквиру међународне 

сарадње итд.;  

 учешће у националним и међународним пројектима. 

Поступак избора 

Избор тренера/киња извршиће Комисија састављена од представника/ца Тима за 

социјално укључивање и смањење сиромаштва и Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја. Пријаве пристигле након истека наведеног рока и некомплетне 

пријаве неће се узети у разматрање. 

Како се пријавити 

Пријављивање за обуку трајаће до 7.11.2016. године.  



Електронски пријавни формулар можете преузети ОВДЕ. Пријавни формулар можете 
доставити на адресу dragana.malidzan@gov.rs. Све додатне информације могу се добити 
на телефон број: 011/311-4605, или на горе наведену адресу. 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/prijavni-formular1.docx
mailto:dragana.malidzan@gov.rs

