
 

ТЕМПУС пројекат 
Мастер програм Лидерство у образовању 

www.edlead.edu.rs 

 

 

 

ТЕМПУС пројекат Мастер програм Лидерство у образовању  (EdLead) 

Програми за континуирану едукацију 

 

ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ: РАЗВОЈ ЉУДИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ: ПАРТНЕРСТВО И КОМУНИКАЦИЈА 

 

 

Поштовани/поштована, 

У оквиру ТЕМПУС пројекта Мастер програм Лидерство у образовању  (EdLead) развијена су два  
програма за континуирану едукацију  који су намењени директорима и помоћницима директора 
предшколских установа, основних и средњих школа; стручним сарадницима, наставницима и 
васпитачимa, запосленим у локалној самоуправи и школским управама, као и свим другим особама 
који имају лидерске аспирације у сфери образовања. 

Циљ програма ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ: РАЗВОЈ ЉУДИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ је да полазнике 
упозна са основним поставкама развоја запослених и развије вештине и компетенције за 
управљање људима како би запослени били успешни и задовољни својим послом, a васпитно-
образовна институција успешно остваривала мисију и визију и унапређивала свој рад. Програмом 
се подстиче развијање компетенција из области три Стандарда компетенција директора 
установа образовања и васпитања које су потребне за праћење и унапређивање рада запослених.  

Циљ програма ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ: ПАРТНЕРСТВО И КОМУНИКАЦИЈА је да полазнике 
упозна са специфичностима успостављања партнерства са различитим актерима на 
школском/предшколском, локалном, регионалном и међународном нивоу (родитељи/старатељи;  
органи државне управе и локалне самоуправе; јавне  установе  из области социјалне заштите, 
здравства и културе; организације цивилног друштва, истраживачке и привредне организације; 
инострани партнери и др.) и основним принципима интерперсоналне и пословне комуникације, 
јавног наступа и јавног заговарања.  Програмом се подстиче развијање компетенција из области 
четири Стандарда компетенција директора установа образовања и васпитања које су потребне 
за успешно успостављање и развијање сарадње са различитим партнерима. 

Програми су одобрени од стране Сената Универзитета у Београду и по садржају одговарају 
курсевима који под истим називом реализују у оквиру Мастер програм Лидерство у образовању  
(EdLead),  тако да кроз похађање ових програма можете да реализујете део захтева са истоимених 
мастер курсева.  
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Реализација програма  за континуирану едукацију  ће у 2017. години бити финансирана из средстава 
ТЕМПУС пројекта Мастер програм Лидерство у образовању  (EdLead), што значи да су бесплатни за 
полазнике.   

Оба програма се састоје од 7 једнодневних модула (укупно 56 едукативних сати) и биће 
реализовани преко Центара за континуирану едукацију Универзитета у Београду. Обуке ће се 
одржавати у згради Ректората  (Студентски трг, бр. 1) од марта до јуна 2017. године. 

Број места за сваки од програм је ограничен на 25 полазника.  Можете се пријавити за један од 
програма уз обавезу похађања свих седам могула тј. није могуће похађање једног или неколико 
модула, већ програма у целини.  

Предавачи су проф. др Светлана Чизмић, проф. др. Миланко Чабаркапа, проф. др Данијела 
Петровић, проф. др Ивана Петровић, доц. др Тинде Ковач-Церовић (Филозофски факултет, Београд), 
проф. др проф. др  Славица Цицварић Костић (Факултет организационих наука, Београд) и др 
Славица Шевкушић (Институт за педагошка истраживања, Београд).  Распоред датума одржавања 
модула за оба програма налази су прилогу.   

Уколико сте заинтересовани за похађање једног од ова два програма континуиране едукације 
потребно је да до 13. фебруара 2017. године пошаљете попуњен (1) пријавни формулар, (2) радну 
биографију (CV), и (3) потписану изјаву да се обавезујете да ћете програм похађати у целини 
(изјава са вашим потписом треба да буде скенирана као пдф документ) на адресу 
ubg.edlead.obuke.2017@gmail.com   

Пошто се програм ове године финансира из средстава ТЕМПУС пројекта Мастер програм 
Лидерство у образовању  (EdLead) првенство ће имати кандидати који имају до три године стажа 
на радном месту директора/помоћника директора и који су закључно са 13. фебруара 2017. године 
послали комплетну документацију.  

Информацију о томе да ли сте одабрани да будете полазник једног од програма добићете до 17. 
фебруара 2017. године.  

 

Срдачан поздрав, 

 

Проф. др  Данијела  С. Петровић 

Филозофски факултет 

Руководилац  EdLead пројекта испред  Универзитета у Београду 
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