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PART A: EXPECTED IMPACT AND SUSTAINABILITY FACTORS
Project sustainability is closely linked to the expected impact to be obtained in short term (1-3 years)
and long term (over 5 years) following the project closure as presented in the table below.
Short term impact overview:
Short term
Target groups/potential
impact
beneficiaries
Increased
Preschool teachers and
local, national ECEC professionals, media,
and regional
local governments and
level visibility
regional governments/ local
of ECEC
communities, parents,
professionals
students, children
and preschool
teachers’
issues

Quantitative
indicators
A number of new
collaborative project in
ECEC
Increased number of public
debates
Increased number of
qualities ECEC professionals
involved in public talks both
men and women

Qualitative
indicators
Media topics covered on
ECEC system
Formal and informal
networking among
stakeholders producing
advocacy activities
towards decision makers

ECEC learning
hubs role and
HEIs
importance

HEIs, ECEC professionals
and associations, media /
local communities, children,
parents, students

Teaching attainment of
departments and faculties
Curriculum enhancements
as a result of CPD
Enhanced use of peer
networks – number of peer
learning practises
Institutional context for
teaching enhancement:
number and quality of
incoming students

Preschool teacher
satisfaction with CPD
courses teacher selfefficacy – confidence
Teacher enhanced ‘skills’
(e.g. lecturing, giving
feedback, using specific
innovations or working
with particular subjectbased concepts or
materials)

Model of
Standards for
preschool
teachers CPD
and Quality
and M&E
framework

ZUOV, ISE, HEIs, ECEC
professionals and
associations,
Ministries/local, regional
and national education
community and regulatory
framework

Policies, strategies,
rulebooks adopted

Hiring processes in
relation to preschool
teaching; debates on
qualifications of preschool
teachers
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Long term impact overview:
Target groups/potential
Long term impact
beneficiaries
Boosted preschool
Preschools teachers and
teachers and
practitioners, their
professionals’ image associations /students,
and status
parents, children, local
communities, regional and
national education
institutions
Increased
Preschools teachers and
communities’
practitioners, their
awareness of the
associations, students, HEIs,
importance of
media/children, parents,
quality ECEC system
local self-governments

Quantitative
indicators
Preschool (teaching)
workforce stability,
increased educational
levels and motivation
for pursuing CPD

Increased investments
in preschool teaching
and facilities

Qualitative indicators
Better cooperation and
increased level of trust
between teachers and
parents and between
teachers and local
authorities
Results achieved by
children (developmental
outcomes)
Parents and children level
of satisfaction of ECEC
provision within a
community
Greater family
involvement in
community ECEC systems

KEY impact is attained in two ways. Firstly, by relying upon networks of HEIs and ECEC professionals
whose role is to deliver high quality teaching programs. The project helps them to undertake their duties
more effectively through active collaboration with key stakeholders providing lastly advocacy effects.
Secondly more effective ECEC system and engaged citizenry create enabling environment for overall
socio economic development of targeted communities.
Three different levels of sustainability can be observed as follows:
i. Financial sustainability is envisaged through training, operating and equipment maintenance costs of
ECEC CPD Centers provided by the HEIs/ local budgets
ii. Institutional sustainability relies on inter-institutional knowledge transfers, capacity building training
and workshops, signing of MoU with local communities, institutional decisions to adopt the revised,
evidence based results and work towards local ownership
iii. Policy level sustainability is reflected in improved local legislation framework in ECEC based on the
model of preschool teachers CPD standards. Improved preschool teaching methods and approach to
CPD are expected through further use of training toolkits, materials etc.
Particular sustainable outcomes are:
a. CPD Centres active role as venues enabling Inter-institutional knowledge transfer and further efforts
towards quality CPD of preschool teaching staff and ECEC professionals
b. Model of CPD standards enables state institutions to have a credible professional input towards
upcoming regulations necessary in the ECEC field
c. Possibilities for further transnational cooperation in joint projects and multi stakeholder cooperation
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in ECEC developments and scaling up good practices and lessons learnt will be enabled through KEY
project standing advisory board.
This Sustainability Plan is a required component of the KEY project implementation strategy and is
affected by a large number of factors, e.g.
 project design and implementation;
 partner organization capacities and values; and
 broader community overall interest in using the results.
The Tables below identifies the sustainability factors and sustainability objectives that the project need
to target in oder to build the potential for obtaining desired level of longterm sustainability. These are
continuously being addressed by the consortium partners during the implementation phase.

Sustainability Factor

Project Design and Implementation
Sustainability Objective

Employing a change theory
Existence of a theory, whether formal or
informal, is important to project
sustainability. Such a theory includes clear
definitions of the target population, the
needs to be met by the project, the
expected outcomes of the project, and the
interventions employed to attain them. It
would also include arguments as to how
the interventions will bring about the
desired outcomes

Sustainability Factor

Demonstrable Effectiveness
Sustainability Objective

To mobilize resources required to sustain
the project beyond its initial grant, the
project must document its success and
disseminate the evidence among
stakeholders. Advertisement of the
project’s effectiveness not only to its
stakeholders but also to the general public
serves as a meaningful predictor of the
sustainability of the project that enhances
community support. (i.e., social
marketing).

Sustainability Factor
The ability of a project to change in
accord with changing circumstances can
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Design project using
evidence-based change
theory

Evaluate project
effectiveness
Disseminate results to
community

Project Flexibility
Sustainability Objective
Maintain project
flexibility to adjust to

Sustainability Actions
Adopting a theory of
change or logic model for
change
Utilizing community-based
participatory principles in
chosing strategies and
approaches (intersectoral
knowledge share)

Sustainability Actions
Design and implement a
comprehensive evaluation
plan to assess the impact of
the strategies implemented
Holding regular local
dissemination meetings with
the stakeholder community
to disseminate the results of
the project and build
recognition for success.

Sustainability Actions
Get regular feedback from
key stakeholder about

significantly affect its chances of survival
and sustable outcomes production.

project challenges and
barriers

Human Resources
Sustainability Objective

Sustainability Factor

Staff training or expertise building in a
range of matters, including strategic
planning skills, knowledge of needs
assessment and logic model construction,
and quality and financial managment is
important to project sustainability.
Sustainability increases where staff and
other stakeholders feel that they or their
clients can benefit from the project.

Sustainability Factor

Provide staff and
community stakeholder
training to support
implementation process,
and in particular in the
area of project financial
and quality management

Sustainability Actions
Use of Kick off meeting to
introduce and train project
staff onkey sustainability
factors
Conduct training on key
implementation and
sustainability factors

Financial Resources and Financing Strategies
Sustainability Objective

Several studies show that sustainability
increases when projects have multiple
sources of funding (Light, 1998; Marek,
Mancini, & Brock, 1999), when financing
strategies are in place, and when these
strategies are implemented early on
(Fagen, 2001; Goodson et al., 2001; Pluye,
2002; Steadman et al., 2002; Stevens &
Peikes, 2006). Postponement of efforts to
obtain funding to later stages of the
project can be a major obstacle to project
sustainability (Akerlund, 2000; Marek et
al., 1999).
Containing the costs of the project
through the use of volunteers and other
means is viewed by some project
operators as a means of enhancing
sustainability (Scheirer, 2005).
Furthermore, it appears that short grants
(three years or less) impede project
sustainability (Shediac-Rizkallah & Bone,
1998)
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progress and strategies.
Develop a list of alternatives
strategies

Attain multiple sources of
funding
Develop fundraising
strategies with partner
organizations and
coalition members
Recruit and engage
volunteers

Sustainability Actions

Work closely with
community partnesr and
coalition member
organizations to assist them
in writing grants to fund
companion efforts.
Recruit and engage
Community Champions or
community volunteers who
are receiving training in PSE
approaches.
Leverage resources of
coalition member
organizations in providing
speakers and materials, at
reduced or no cost, for
training conference,
meeting rooms, etc.

Project Evaluation
Sustainability Objective

Sustainability Factor

Formative project evaluation is viewed as a
valuable tool to promote sustainability. In
addition to achieving alignment of the
project’s characteristics with the needs of
its stake holders, the project evaluation can
help in the development of strategies for
sustainability, to follow up their
implementation, and to evaluate their
effectiveness. Similarly, evaluation can be
useful in identifying problems in the project
and in facilitating introduction of required.

Develop and conduct a
comprehensive project
evaluation

Sustainability Actions
Design and implement a
comprehensive evaluation
plan to capture the
effectiveness of the project
including indicators of
success – qualitative and
quantitative

Flexible and stable organizational setting
Sustainability Factor
Organization ability to integrate new
elements into its structure and culture
contribute significantly to the
sustainability of new projects whereby
sustainable projects are a result of a
dynamic process of organizational change,
consisting of changes in the organization’s
structure, approaches, and values, e.g.
with a view to CPD as a new infrastructure
at HEIs, new practice of co-creation of
learning tools among and between HEIs
and ECEC practitioners, etc.

Sustainability Factor

Sustainability Actions

Implementing the new
courses within the created
structure of the host
organizations and
community infrastructure
– ECEC CPD Centres at
HEIs

Assess organizational
readiness for change, culture
and climate related to
adoption of innovations and
projects
Implement organization
development and change
interventions as deemed
needed.

Project Champions
Sustainability Objective

Project promoters, who promote the
project in the organization and the
community, can contribute to project
sustainability having a relatively high
position in the organization, the ability and
authority to make necessary compromises,
and negotiating skills.
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Sustainability Objective

Recruit, train and engage
community promoters
who will promote the CPD
Centres at HEIs and the
project courses offered
within their organizations
and facilitate other
community activities.

Sustainability Actions
Recruit and engage
Community proters at
targeted organizations

Managerial support and flexibility
Sustainability Factor

Sustainability Objective

Management’s openness to new
ideas and readiness to take risks
for the project increase the
project’s chances of sustainable
outputs and outcomes

Gain the endorsement
and support of
collaborative partner
institutions rpoject
managers/coordinators

Sustainability Actions
Assess leadership support and
implement a change process as needed
and in collaboration with others in joint
setting (e.g. Steering Committee)

Integration in the organization
Sustainability Factor
Project results, tangible and non tangible
should be integrated with existing
frameworks/systems/infrastructures possibly
thriugh development or amendment of the
organizational policies and procedures that
will assure that project results remain part of
the routine activities of the organization even
after the departure of persons who were
originally responsible for creating and
implementing the project.

Sustainability Factor

Sustainability Actions

Integrate the goals of the
project with the goals of
the host organizations

Integrate project activities
into the structure of the
organization.
Building project
responsibilites into job
descriptions (ToRs) for staff

Broader Community: Community support for the project
Sustainability Objective
Sustainability Actions

community support for a project, as
manifested in the cooperation of community
bodies (e.g., schools, community
organizations, government agencies, etc.) with
the project implementers is a major predictor
of its sustainability as stressed importance of
the sense of ownership among those who
benefit from the project in the community
increases their motivation to sustain it.
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Sustainability Objective

Develop community
support and ownership
for the project in the
targeted communities.

Recruit the cooperation of
community bodies (e.g.,
preschools, community
organizations - CSOs,
government agencies, etc.)
and engage them in the
project implementation
(e.g. through national and
local advisory boards)

Political Legitimation
Sustainability Factor
Political support is seen through obtaining the
power and perseverance of institutional
routines , enabled by adapting the project to
the policies and regulations of the relevant
government bodies and/or, exerting pressure
to amend the policies to better accord with
the project goals.
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Sustainability Objective

Sustainability Actions

Attain political support
for the CPD Centres
activities by influencing
policy to support the
needed changes in views
on the CPD importance
of ECEC staff (adopting
standards in provision,
etc)

Through grassroots
advocacy efforts and/or
partners influencing policy
making in the field (ZUOV,
BES) exert pressure on local
and state legislative bodies
to adopt or amend policies.

PART B: OPERATION OF CPD CENTRES
b.1. INSTITUTIONAL DECISION ON ESTABLISHMENT
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IUKOJIACTPyKOBHI{X CTyAI{JA
BT4COKA
BACil,ITAT{A
3A'OEPA3OBAIbE
HOBI,ICAn
flerpa {panuurna8
Epoj:0I-58214
ro.uuHe
10.10.2019.

Caner l[rone na flpe4nor HacranHo-crpyrruorreha Bucore InKoJIecrpyKoBH?IX
crygrja sa o6pasoBalbeBacrruraqay Honou Ca,4y,Ha ceAHr{rIHoApxaHoj .Uaua
je
goHeo
roAuHe
09,10.2019.

otritvKv o ocHI{BAIiv qEHTPA3A
I{ENOXI,IBOTHO YIIEISE
Ocsuna ce I{enrap 3a ueJroxrrBorHo yqelbe Kao noce6na opraHu3aul4oHa
jeauirrauauJKoJre.
[enrap HeMacnojcreo npaBHornl4lra.CeAuune IIeHrpaje Ha
aApecuflerpa [panur.rHa 8, Honn CaA.

Caeerallkone

Vruh

(

J

PART B: OPERATION OF CPD CENTRES
b.2. RULEBOOKS ON OPERATION OF THE CPD
CENTRES

KEY Sustainability plan

Ha ocuonyqnaHa6 cras 1. raqra 4. Lrqrra*a30. cras 1. raqKa 10. Craryra Bucore IxKone
cryar{a sa o6pa:onarbeBacrnrar{ay HoeoNdCaay (6p. 0I-2I9 oa 29.03.2018.)
crpyKoBHr,rx
Caserlllxore HaceAHuIIno4pNauoj.qana09.I0.2019.foAIrHegoneoje

TIPABIIJIHIIK O PAAY UEHTPA 3A

rIEnoxuBoTHo yrrEISE
rhan 1.
jeAunltqa xojy je ocuonala
Qenrap 3a rleJroxr.rBoruoyqerbeje crarno reJro, oAHocHoopfaHl43alltloua
(y AareM reKcry: IIiIV).
y
Caay
Honou
Bacrll4raila
Bucoxa ruKoJracrpyKoBHr{xcryauja sa o6paronane
CeAuuneI]I{y je HaaApecl4flerpa ,{panruuua8.
cnojcreo npaBHorJIIaqa.
If[V uerr.ra
par{yH.
L{I-IYuer',ra
ceoj noce6aHnocJIoBHI,t
Cnu lpraxoglr u pacxoAr4rr3aKrr4BHocru
UI{V r41yHa14ca IIocJIoBHofparryHaBucoxe IxKorIe.
r{nau I-{IJV voNe

y Bucor<ojTIKoJII4
crpyxoBHl4x
6urz cnaxu qJraHHacrasnor oco6,'ba3arIocJIeH
ycrauoBl4,
KaoH JII4IIe
y
BlIcoKoIxKoJIcxoj
y
Honolr
utu
CaAy
Apyroj
cryluja :a o6pasonabeBacnr4raua
je
3alll4ralbarojzrraace 6anuIII{V.
y BrrcoKoM
o6pa:onarry,arn KoMIIereHrHo
xoje ur,rjesanocJreHo
pyKoBoAnoqaxoju ce, Ha rpeAJrorqlaHoBaI-{IJY 6upa sehuHol4fJlacoBaHa ceAHI{IIuI-{I{Y-a,
L{I-{Vr,rnaa
IrIKoJrIi.
ua Bracorcoj
Hanojoj nocroju KBopyM,Halep?roAoA 3 roAuue,a Ir3peAoBa3a[ocJIeHrIX
Pyrono4nraq I{lV

opraurEsyjepa4 flqy.

rfuan2.
I{eurpa 3a r{eJroxr4BorHoyr{ene je npolronucalbe yqeba, npyxalbe 3Harba [I npeHocuBlix
BerrrrlrHaroju he Kopr4cHr{rlriManolrohu y [urrHoM u npo$ecIEoHaJIHoMpa":aojy roKoM rlnraBof xllBora,
Mucuja

Buruja:
pa:eojy
u npo$ecuoHaJlHoM
JII,IT{HoM
yqerbeje opraunsauujaroja AonpIIHocI{
I{eurap 3a ueiroxr,rBorHo
peanr'rsaqujy
pa:noja, II3paAeIInaHaaxquje,
pa:nojuux norpe6a, rocraBJbarbe
ur4JbeBa
Kpo3aHanr43y
rlpoqeca.
I{eJIoKyrIHor
upofpaMayr{e}ban pasnojarzenzuryauujy
I-{unenupaaa[I{V cy:
Onurn unJbeBH:
1. KournuyupaHlr rrpr-rllkrra npoSecuoHaJrHr4pasnoj qIzJrHI,IXrpyna (nacnutaua, fII{TeJba,
cecTapa, cTpyr{Hr4xcapaAHI4Ka,paAHpIXTepalleyTa, poAI4TeJba,
HacTaBHr.rKa,
MeAr,rur4HcKr4x
t{raHoBa Ixl4pe
r{JIaHoBanopoAHIIa, lre4uja, noKaJIHI{xcaMoynpaBa,3aI,IHTepecoBaHI4x
saje4nzqe,yApyxelba rpafaua) r.IcBI{xApyrl4x noje4tluaqa I4 opraHll3allujaroje cy
ApyrrrrBeHe
y paA3a4o6po6ur u pasnojgajeluuqe;
AI4peKrHoulunuurtAupeKrHoyKJbyqeHe

yqerbe v pa":ooj nynuepa6ulutlx
Konruuyupauo
rpyne)'
He3a[ocJIeHI4,Mapn{HaJII',I3OBaHe

2.

rpyna (Aeua, MJIaAI{, craplrje oco6e,

CuequQuuHl4 uI{JbeBI'I:

fpyna KoMnereHrHI{;
oapelenux uI'{JbHI{x
o6Jracrny xojuruacy qnaHoBl'r
1. ?lgeHrra$raxaquja
fpyna norpe6uo 4a
o4pefeH[x ilnJrbHl4x
je
2. l44eurr,r$unaqnlao6.nacruy rcojuvra u,rauonnrvra
creKHynllt no6orsruajyxou nereHunje;
a cuequsuunnx norpe6a noreuqujaluor pasroja;
3 . tr44euruQuxaquj
3a
14 pecypca rcojn cy norpe6uu/noxeJbHl4
4. ll4euursur<aquja crunoBa yqeE,a, aKrI.IBHocrII
;
pea,rra:auujypa:eojHt'tx aKruBHocrl4
[JlaHoBaJII4qHornnpoQecuoHaJlHof
14pe4e$nuracalba
HanpeAoBalLa
5. Bolebe Kpo3 npoqec
paseoja;
6.

n pa3BoJa rlpeMa I1o r p e 6 a u a
- ^ ^ - . , ^ ^ , , , . i 6 n n n r n q r / q r e n o x r . r R o r H o r yqeFba
vqg
OcNar{ur16aearbeH peanu3aiiuja nporpaMa UeJloxuBorHof

ca
npeue), crapuje oco6e (axruBHOcrapelbe)' oco6e
Aeua fi MrraAr{lxnanureruo cno6oquo
I,I nylHepa6unHelpyne ('qpyrurseua
I'I Apyre MaprI4HaiIrBoBaHe
He3aIIocJIeHI{
r.rHBaJrrrAl4reroM,
uurnysraja);
yqelba (arpe4uronaul4npofpaMl4'KypQeBu'
7. Pealnsaquja $oprrlannr,rxu ue$oprr'tannultxo6lt'txa
u
ilpeAaBalLa,EJeaming' xouQepeuuuje, crl{qalbe xnann$rxaqnja
rpeHr4H3r{, paAr4oHr,rqe,
cnuuuo);
y uHJby
g. Analusa lr rzlesrnsr,rKaulljanorpe6a rpxl{Iura paAa, npeAy3ehaI4 nocfioAaBaua'
noneharrae$uracuocrl{ rpxl{Inra paAa'
I4l{HrepHalluonamla)
9, Moounuocr y yqerby rapaAY(IoKaIHa, HauI4oHaJIHa
Qa
O6pasonana Kpo3 IIOBe3I4BaIbe
crpyKoBHOI
10. ocHaxHsarbe u ycaBprllaBalbecI4aTeMa
r'tuPegYsehuua'
ycraHoBaMa

r{rlaH3.
Haro Aa
caBeray Be3I4ca yqelieM I'I paAoMrpafana' c o6ruporr't
Ifiarene pala Il[Ypeanusyje AaBarbeM
cy ro o6lacru roje npare rpalaHeKpo3IIeo xl4Bor'
yl{e}baToKoMuenor xI{BOTaKpo3
BI{AOBe
3apa3nl4ql4Te
3ar.rHTepecoBaHl4M
caeeru ce Aajy irr{rlr4Ma
pa3JII4qI4Teo6 nuxe BaHHacraBHI4X aKTI4BHOCTII'

npoueca:
Caneru u3 nperxoAHorcraBace peanneyjyKpo3ycMepaBalbe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

arpeal'IroBaHlIxceMl{Hapa;
I-leroxneorHof yqerbaHa $opuanuoM HI{BOyKpo3peaJll43aqr',rjy
IuKorIu;
I]euoxnnorHor yqelbacryAenara ua eucoroj
I{enoxunorHorfrelba y o6pa:onamyoApacnl4x;
oApacJII4x;
I{enoxunotHor yqelbaHe3aIIocJIeHIIx
crapl4JIIxfpaqaHa;
II
MIaAIIX
yqerla
AeIIe,
IJ,eloNueorHor
yrpoNeullMfpynaMa'
npranaqajy
rcojr'r
I{enoxunorHof yqe}LaMJIaAI{x
craHoBHI'IIIITBa'
Karefopl4Ja
yqerba
ocerJbl{BIIX
I-lenoNusorHof

l{rau 4.
paila I]eHrpa I4 IIoJIa3HHITI4Ma
I_{eloxunorHo yr{erbe u xapujepuo nolene rroMaxe KopLIcHI4uI'IMa
raKo [Iro IIM ce
yKJbyqeHuMy pa3lt4r-tl.{reo6luxe qeno)Kl'tBorHof yqema noje ce y I-{enrpy opraHu:yje
ca IbI4xoBI'IM
y
cKrIaAy
xI'IBora
Kpo3 aKrrrBHocrraI_{eurpa ornapajy uoryhuocru yqerLa roKoM ill4raBor
y o6lacrv 3a rojy cy
r{HTepecoBalbuMa,norpe6aua rpNulxTa paAa u uajHonl'rjuu 4ocrtlruyhnua
3ar.{HTepecoBaHI{.
CryAeHrI4Ma
KapujepurEnrnoleneu y Br,rcoKoMO6pasonany rroMaxe ce cTyAeHrIIMaI4 AI'IIIOMI{paHI4M
yonelxaH npena3aK
Baclr4raqKor r4 Apyfr.{x npo$r.rna pa3fluqurr4x HI{Boa cryLvia, rcoju utlcy ocrBapl{Jll4
onuuja 3a Koje
Ha rpx1ture paAa, AoHorrrerbeAoopux oAnyKa y Be3I4Ca MoIyhHocTuMAu BpeAHocTI{Ma
crI4IIeHAIIpaIbeM,
ce olpeAeJbyjy u ycnerxaH rrpeJra3aKHa rpxI4IIIre pa4a (a y Be3I.I ca [paKcoM,
LIToMe cnnvuo)'
3aIIocJIeIbeM
uo6rznsoruhy, BoJroHTlrpalbeM'
y cKJIaAy ca ceojun't
KapujepHuu nolemen y o6pasonalby oApacJllix rloMaxe ce oApacJll{Ma Aa
I4
unQopualue o6lure
xoulereHqujaMa pasMorp. nurru"un o6pasonana xpo: Soprraalue,He$optltaJlHe
Ha AenoTBopaHHaqI"lHKOpI.{CTe
Il
ueJroxr,rBoTHofytreba, Aa yHanpeAe BeuTI4He U 3anoIuJbl4BOCT Aa
crelreHe BeIITI{He Ha Tpx}iIIITy paAa.
I{enoNunoruo yqelbe oAHocHce Ha:

1. Aeuyn Mrlane;
2.

oApacJle;
3anocleHe I{ HesanocJleHe

3. Crapujeoco6e;
rpyne
H MapmHaJII43oBaHe
4. Bynuepa6r.rnHe
l'py[aMa'
uyauhe 0e 14IIoAIxKacneqzSuunujllM III4JbHI4M
rlr4JbeBa
oB!{xuupoKo rrocraBJbeHr4x
V orcn1rpy
paAAo
ce
ca norpe6on lto6u'rsOCru,6u'to La
ce Cyouanajy
Kao uTo Cy, Ha nphMep,paAHlrqnrcojr,r
ullt uexoj
uoflunnocru y oKBL{pyMarI{qHe uucrraryUraju IIJII4o npoMeHI{ nocnoAaBlla y crojoj
nnp'
norpe6e,
clequSuune
uorenqujalluoj crpanoj ApxaBLI.Ileurap he o4ronaparv Ha bHXoBe
Ha
v!
npoqecoMoAlacKa y neHrujy. arv
ynpaBJbarbe
y yrrerber,r aKTI,IBHo
rbr{xoBlrMyKJtsyrrnBarbeM
BpeMeHoM.
clo6oAHutyt
ynpaB,'barbe
rcaouro je Hanpr4Mep
uorpe6eAerlen MJraALrx,

r{naH5.
paaaI-[Y peanusyje:
IIL{JbeBe
Cnerope HaBeAeHe
npofpaMacrpyr{HorycaBplxaBa}ba;
aKpeAuroBaHux
14peaJll43aql'rjou
1. OcMlrurDasalbeM
yqelba: ceMl{Hapa'TpeHIrHra
UeJIOXIIBOTHO|
r4 peaJrr4saqujolr
ApyfHX BI4AOBa
2. OcNrraru$asalbeM
paArroHtrrla,
on-line o6yra, tpu6uua, oKpyfJII{XcroJloBa,Aucxycuja,naHeII4ucttycuja, HayrIHIzx
I'I crpyrlHl4xxonsepeuuuja"'
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На основу чл.3.ст.1.т.4 и чл.34.ст.1.т.22.СтатутаВисоке школе струковних студија за
васпитаче „Михаило Палов“у Вршцу(дел.бр.22/19 od 22.1.2019.)

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРA ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Члан 1.
Центар за целоживотно учење је стално тело, односно организациона јединицакоју је основала
Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу (у даљем тексту: ЦЦУ).
Седиште ЦЦУ је на адреси Омладински трг 1.
ЦЦУ нема својство правног лица.
ЦЦУ нема свој посебан пословни рачун.
Сви приходи и расходи из активности ЦЦУ иду на и са пословног рачуна Високе школе.
Члан ЦЦУ може бити сваки члан наставног особља запослен у Високој школи струковних
студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцуили у другој високошколској установи, као и лице
које није запослено у високом образовању, али је компетентно за питања којима се бави ЦЦУ.
ЦЦУ има руководиоца који се, на предлог чланова ЦЦУ бира већином гласова на седници ЦЦУ-а,
на којој постоји кворум, на период од 3 године, а из редова запослених на Високој школи.
Руководилац ЦЦУ организује рад ЦЦУ.
Члан 2.
Мисија Центра за целоживотно учење је промовисање учења, пружање знања и преносивих
вештина који ће корисницима помоћи у личном и професионалном развоју током читавог живота.
Визија:
Центар за целоживотно учење је организација која доприноси личном и професионалном развоју
кроз анализу развојних потреба, постављање циљева развоја, израде плана акције, реализацију
програма учења и развоја и евалуацију целокупног процеса.
Циљеви рада ЦЦУ су:
Општи циљеви:
1. Континуирани лични и професионални развој циљних група (васпитача, учитеља,
наставника, медицинских сестара, стручних сарадника, радних терапеута, родитеља,
чланова породица, медија, локалних самоуправа, заинтересованих чланова шире
друштвене заједнице, удружења грађана) које су директно и/или индиректно укључене у
рад за добробит и развој заједнице;
2. Континуирано учење и развој вулнерабилних група (деца, млади, старије особе,
незапослени, маргинализованегрупе).
Специфични циљеви:

1. Идентификација области у којима су чланови одређених циљних група компетентни;
2. Идентификација области у којима је члановима одређених циљних група потребно да
стекну или побољшају компетенције;
3. Идентификација специфичних потреба потенцијалног развоја;
4. Идентификација стилова учења, активности и ресурса који су потребни/пожељни за
реализацију развојних активности;
5. Вођење кроз процес напредовања и редефинисања планова личног и професионалног
развоја;
6. Осмишљавање и реализација програма целоживотног учења и развоја према потребама –
деца и млади (квалитетно слободно време), старије особе (активно старење), особе са
инвалидитетом, незапослени и друге маргинализоване и вулнерабилне групе (друштвена
инклузија);
7. Реализација формалних и неформалнних облика учења (акредитовани програми, курсеви,
тренинзи, радионице, предавања, Е-learning, конференције, стицање квалификација и
слично);
8. Анализа и идентификација потреба тржишта рада, предузећа и послодаваца, у циљу
повећања ефикасности тржишта рада.
9. Мобилност у учењу и раду (локална, национална и интернационална)
10. Оснаживање и усавршавање система струковног образовања кроз повезивање са
установама и предузећима.

Члан 3.
Циљеве рада ЦЦУреализује давањем савета у вези са учењем и радомграђана, с обзиром на то да
су то области које прате грађане кроз цео живот.
Савети се дају лицима заинтересованим за различите видове учења током целог живота кроз
различите облике ваннаставнихактивности.
Савети из претходног става се реализују кроз усмеравање процеса:
1. целоживотног учења на формалном нивоу кроз реализацију акредитованих семинара;
2. целоживотног учења студената на високој школи;
3. целоживотног учења у образовању одраслих;
4. целоживотног учења незапослених одраслих;
5. целоживотног учења деце, младих и старијих грађана;
6. целоживотног учења младих који припадају угроженим групама,
7. целоживотног учења осетљивих категорија становништва.
Члан 4.
Целоживотно учење и каријерно вођење помаже корисницима рада Центра и полазницима
укљученим у различите облике целоживотног учења које се у Центру организује тако што им се
кроз активности Центра отварају могућности учења током читавог живота у складу са њиховим
интересовањима, потребама тржишта рада и најновијим достигнућима у области за коју су
заинтересовани.

Каријерним вођењем у високом образовању помаже се студентима и дипломираним студентима
васпитачког и других профила различтих нивоа студија, који нису остварили успешан прелазак на
тржиште рада, доношење добрих одлука у вези са могућностима и вредностима опција за које се
опредељују и успешан прелазак на тржиште рада (а у вези са праксом, стипендирањем,
мобилношћу, волонтирањем, запослењем и томе слично).
Каријерним вођењем у образовању одраслих помаже се одраслима да у складу са својим
компетенцијама размотре наставак образовања кроз формалне, неформалне и информалне облике
целоживотног учења, да унапреде вештине и запошљивост и да на делотворан начин користе
стечене вештине на тржишту рада.
Целоживотно учење односи се на:
1.
2.
3.
4.

Децу и младе;
Запослене и незапослене одрасле;
Старије особе;
Вулнерабилне и маргинализоване групе

У оквиру ових широко постављених циљева нудиће се и подшка специфичнијим циљним групама,
као што су, на пример, радници који се суочавају са потребом мобилности, било да се ради о
мобилности у оквиру матичне институцији илио промени послодавца у својој или некој
потенцијаллној страној држави. Центар ће одговарати и на специфичне потребе радника, нпр.
њиховим укључивањем у учење и активно управљање процесом одласка у пензију, али и на
потребе деце и младих, као што је на пример управљање слободним временом.
Члан 5.
Све горе наведене циљеве рада ЦЦУ реализује:
1.осмишљавањем и реализацијом акредитованих програма стручног усавршавања;
3.осмишљавањем и реализацијом других видова целоживотног учења: семинара, тренинга
радионица, on-lineобука, трибина, округлих столова, дискусија, панел дискусија, научних и
стручних конференција...
4.кроз појединачне личне, писане или електронске консултације са предавачима или тимом, а у
вези са одређеним питањем;
5.издавањем публикација;
6. израдом и постављањем база података;
7.израђивањем предлога пројекта – националних и међународним;
8.реализацијом различитих пројеката усмерених ка развоју целоживотног учења
9. реализацијом мобилности
10. реализацијом кратких циклуса студија.
Све горенаведене активности реализују компетентни чланови и сарадници ЦЦУ.

На основу чл.14. Правилника о научноистраживачкој дјелатности научних јединица на
Филозофском факултету и Одлуке Вијећа Филозофског факултета о оснивању Центра за
обуку наставника бр. 01-909 од 19.06.2019. год. Научно вијеће Центра доноси

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРA ЗА
ОБУКУ НАСТАВНИКА
Члан 1.
Овим правилником се регулише дјелатност и начин рада научне јединице Центра за обуку
наставника
Члан 2.
Центар за обуку наставника је научна јединица основана на Филозофском факултету у Никшићу
(у даљем тексту: ЦОН).
Седиште ЦОН је на адреси Филозофски факултет, Улица Данила Бојовића бб, 81400 Никшић.
ЦОН нема својство правног лица.
ЦОН нема свој посебан пословни рачун.
Сви приходи и расходи из активности ЦОН иду на и са пословног рачуна Филозофског факултета.
Члан ЦОН може бити сваки члан наставног особља запослен на Филозофском факултету или
другој организационој јединици Универзитета Црне Горе, као и лице које није запослено на УЦГ,
али је компетентно за питања којима се бави ЦОН.
ЦОН има руководиоца који се, на предлог чланова ЦОН бира већином гласова на седници ЦОН-а,
на којој постоји кворум, на период од 3 године, а из редова запослених на Филозофском
факултету.
Руководилац ЦОН организује рад ЦОН.
Члан 3.
Мисија Центра за обуку наставника ће промовисати учење, пружати знање и преносиве вјештине
који ће корисницима помоћи у личном и професионалном развоју током читавог живота.
Визија: Центар за обуку наставника је јединица која доприноси личном и професионалном
развоју наставника кроз анализу развојних потреба, постављање циљева развоја, израду плана
акције, реализацију програма учења и развоја и евалуацију целокупног процеса.
Циљеви рада ЦОН су:
Општи циљеви:
1. Континуирани лични и професионални развој циљних група (васпитача, учитеља,
наставника, медицинских сестара, стручних сарадника, радних терапеута, родитеља,
чланова породица, медија, локалних самоуправа, заинтересованих чланова шире
друштвене заједнице, удружења грађана) које су директно и/или индиректно укључене у
рад за добробит и развој образовања и васпитања у заједници;

2. Континуирано учење и развој вулнерабилних група (дјеца, млади, старије особе,
незапослени, маргинализоване групе).
Специфични циљеви:
1. Идентификација области у којима су чланови одређених циљних група компетентни;
2. Идентификација области у којима је члановима одређених циљних група потребно да
стекну или побољшају компетенције;
3. Идентификација специфичних потреба потенцијалног развоја;
4. Идентификација стилова учења, активности и ресурса који су потребни/пожељни за
реализацију развојних активности;
5. Вођење кроз процес напредовања и редефинисања планова личног и професионалног
развоја;
6. Осмишљавање и реализација програма за обуку наставника и цјеложивотног учења и
развоја према потребама – дјеца и млади (квалитетно слободно вријеме), старије особе
(активно старење), особе са посебним потребама, незапослени и друге маргинализоване и
вулнерабилне групе (друштвена инклузија);
7. Реализација формалних и неформалнних облика учења (акредитовани програми, курсеви,
тренинзи, радионице, предавања, Е-learning, конференције, стицање квалификација и
слично);
8. Анализа и идентификација потреба тржишта рада, предузећа и послодаваца, у циљу
повећања ефикасности тржишта рада.
9. Мобилност у учењу и раду (локална, национална и интернационална)
10. Оснаживање и усавршавање система струковног образовања кроз повезивање са
установама и предузећима.
Члан 4.
Циљеве рада ЦОН реализује непосредном обуком наставника, давањем савјета у вези са учењем, с
обзиром на то да су то области које прате грађане кроз цио живот.
Савјети се дају лицима заинтересованим за различите видове учења током цијелог живота кроз
различите облике ваннаставних активности.
Савјети из претходног става се реализују кроз усмјеравање процеса:
1. цјеложивотног учења на формалном нивоу кроз реализацију акредитованих семинара;
2. цјеложивотног учења студената;
3. цјеложивотног учења у образовању одраслих;
4. цјеложивотног учења незапослених одраслих;
5. цјеложивотног учења дјеце, младих и старијих грађана;
6. цјеложивотног учења младих који припадају угроженим групама,
7. цјеложивотног учења осјетљивих категорија становништва.
Члан 5.
ЦОН кроз различите програме цјеложивотног образовања и каријерног вођења помаже
корисницима рада Центра и полазницима укљученим у различите програме семинара и
целоживотног учења које се у Центру организује тако што им се кроз активности Центра отварају
могућности учења током читавог живота у складу са њиховим интересовањима, потребама
тржишта рада и најновијим достигнућима у области за коју су заинтересовани.

Каријерним вођењем у високом образовању помаже се студентима и дипломираним студентима
наставничког профила разлитих нивао студија, који нијесу остварили успјешан прелазак на
тржиште рада, доношење добрих одлука у вези са могућностима и вриједностима опција за које се
опредјељују и успјешан прелазак на тржиште рада (а у вези са праксом, стипендирањем,
мобилношћу, волонтирањем, запослењем и томе слично).
Каријерним вођењем у образовању одраслих помаже се одраслима да у складу са својим
компетенцијама размотре наставак образовања кроз формалне, неформалне и информалне облике
цјеложивотног учења, да унаприједе вјештине и запошљивост и да на дјелотворан начин користе
стечене вјештине на тржишту рада.
Обука наставника односи се на:
1. Наставнике у сталном радном односу;
2. Наставнике запослене на одређено вријеме;
3. Наставнике који се налазе на тржишту рада (незапослене наставнике).
Цјеложивотно учење односи се на:
1.
2.
3.
4.

Дјецу и младе;
Запослене и незапослене одрасле;
Старије особе;
Вулнерабилне и маргинализоване групе

У оквиру ових широко постављених нудиће се и подршка специфичнијим циљним групама, као
што су, на пример, радници који се суочавају са потребом мобилности, било да се ради о
мобилности у оквиру матичне институцији илио промјени послодавца у својој или некој
потенцијаллној страној држави. Центар ће одговарати и на специфичне потребе старијих радника,
нпр. њиховим укључивањем у учење и активно управљање процесом учења у савременијим
условима, али и на потребе дјеце и младих, као што је на примјер управљање слободним
временом.
Члан 6.
Све горенаведене циљеве рада ЦОН реализује:
1. осмишљавањем и реализацијом акредитованих програма стручног усавршавања;
2. осмишљавањем и реализацијом других видова цјеложивотног учења: семинара, тренинга
радионица, on-line обука, трибина, округлих столова, дискусија, панел дискусија, научних и
стручних конференција...
3. кроз појединачне личне, писане или електронске консултације са предавачима или тимом, а у
вези са одређеним питањем;
4. издавањем публикација;
5. израдом и постављањем база података;
6. израђивањем приједлога пројекта – националних и међународних;
7. реализацијом различитих пројеката усмерених ка стручном усавршаванју наставника и развоју
целоживотног учења
8. реализацијом мобилности
Све горенаведене активности реализују компетентни чланови и сарадници ЦОН.

Број: 235-1-6/1/2019
Дана: 25.09.2019. год.

На основу чл.42. ст.1, тачка 2, 6 и 15. Статута Високе школе струковних студија за
образовање васпитача број: 22/2019 од 28.01.2019. год., НСВ Школе на седници одржаној
25.09.2019. године донело је:

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРA ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Члан 1.
Центар за целоживотно учење је стално тело, односно организациона јединица коју је основала
Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Пироту (у даљем тексту: ЦЦУ),
Одлуком бр. 235-1-6 дана 25.09.2019. године.
Седиште ЦЦУ је на адреси Ћирила и Методија 29.
ЦЦУ нема својство правног лица.
ЦЦУ нема свој посебан пословни рачун.
Сви приходи и расходи из активности ЦЦУ иду на и са пословног рачуна Високе школе.
Члан ЦЦУ може бити сваки члан наставног особља запослен у Високој школи струковних
студија за образовање васпитача у Пироту или у другој високошколској установи, као и лице које
није запослено у високом образовању, али је компетентно за питања којима се бави ЦЦУ.
ЦЦУ има руководиоца који се, на предлог чланова ЦЦУ, бира већином гласова на седници ЦЦУ-а,
на којој постоји кворум, на период од 3 године, а из редова запослених на Високој школи.
Руководилац ЦЦУ организује рад ЦЦУ.
Члан 2.
Мисија Центра за целоживотно учење је промовисање учења, пружање знања и преносивих
вештина које ће корисницима помоћи у личном и професионалном развоју током читавог живота.
Визија:
Центар за целоживотно учење је организација која доприноси личном и професионалном развоју
кроз анализу развојних потреба, постављање циљева развоја, израде плана акције, реализацију
програма учења и развоја и евалуацију целокупног процеса.
Циљеви рада ЦЦУ су:
Општи циљеви:
1. Континуирани лични и професионални развој циљних група (васпитача, учитеља,
наставника, медицинских сестара, стручних сарадника, радних терапеута, родитеља,

чланова породица, медија, локалних самоуправа, заинтересованих чланова шире
друштвене заједнице, удружења грађана) које су директно и/или индиректно укључене у
рад за добробит и развој заједнице;
2. Континуирано учење и развој вулнерабилних група (деца, млади, старије особе,
незапослени, маргинализоване групе).

Специфични циљеви:
1. Идентификација области у којима су чланови одређених циљних група компетентни;
2. Идентификација области у којима је члановима одређених циљних група потребно да
стекну или побољшају компетенције;
3. Идентификација специфичних потреба потенцијалног развоја;
4. Идентификација стилова учења, активности и ресурса који су потребни/пожељни за
реализацију развојних активности;
5. Вођење кроз процес напредовања и редефинисања планова личног и професионалног
развоја;
6. Осмишљавање и реализација програма целоживотног учења и развоја према потребама –
деца и млади (квалитетно слободно време), старије особе (активно старење), особе са
инвалидитетом, незапослени и друге маргинализоване и вулнерабилне групе (друштвена
инклузија);
7. Реализација формалних и неформалнних облика учења (акредитовани програми, курсеви,
тренинзи, радионице, предавања, е-learning, конференције, стицање квалификација и
слично);
8. Анализа и идентификација потреба тржишта рада, предузећа и послодаваца, у циљу
повећања ефикасности тржишта рада.
9. Мобилност у учењу и раду (локална, национална и интернационална)
10. Оснаживање и усавршавање система струковног образовања кроз повезивање са
установама и предузећима.

Члан 3.
Циљеве рада ЦЦУ реализује давањем савета у вези са учењем и радом грађана, с обзиром на то да
су то области које прате грађане кроз цео живот.
Савети се дају лицима заинтересованим за различите видове учења током целог живота кроз
различите облике ваннаставних активности.
Савети из претходног става се реализују кроз усмеравање процеса:
1. целоживотног учења на формалном нивоу кроз реализацију акредитованих семинара;
2. целоживотног учења студената на високој школи;
3. целоживотног учења у образовању одраслих;
4. целоживотног учења незапослених одраслих;
5. целоживотног учења деце, младих и старијих грађана;
6. целоживотног учења младих који припадају угроженим групама,
7. целоживотног учења осетљивих категорија становништва.

Члан 4.
Целоживотно учење и каријерно вођење помаже корисницима рада Центра и полазницима
укљученим у различите облике целоживотног учења које се у Центру организује тако што им се
кроз активности Центра отварају могућности учења током читавог живота у складу са њиховим
интересовањима, потребама тржишта рада и најновијим достигнућима у области за коју су
заинтересовани.
Каријерним вођењем у високом образовању помаже се студентима и дипломираним студентима
васпитачког и других профила различитих нивоа студија, који нису остварили успешан прелазак
на тржиште рада, доношење добрих одлука у вези са могућностима и вредностима опција за које
се опредељују и успешан прелазак на тржиште рада (а у вези са праксом, стипендирањем,
мобилношћу, волонтирањем, запослењем и томе слично).
Каријерним вођењем у образовању одраслих помаже се одраслима да у складу са својим
компетенцијама размотре наставак образовања кроз формалне, неформалне и информалне облике
целоживотног учења, да унапреде вештине и запошљивост и да на делотворан начин користе
стечене вештине на тржишту рада.
Целоживотно учење односи се на:
1.
2.
3.
4.

Децу и младе;
Запослене и незапослене одрасле;
Старије особе;
Вулнерабилне и маргинализоване групе

У оквиру ових широко постављених циљева нудиће се и подшка специфичнијим циљним групама,
као што су, на пример, радници који се суочавају са потребом мобилности, било да се ради о
мобилности у оквиру матичне институцији или о промени послодавца у својој или некој
потенцијалној страној држави. Центар ће одговарати и на специфичне потребе радника, нпр.
њиховим укључивањем у учење и активно управљање процесом одласка у пензију, али и на
потребе деце и младих, као што је на пример управљање слободним временом.
Члан 5.
Све горенаведене циљеве рада ЦЦУ реализује:
1.осмишљавањем и реализацијом акредитованих програма стручног усавршавања;
3.осмишљавањем и реализацијом других видова целоживотног учења: семинара, тренинга
радионица, онлајн обука, трибина, округлих столова, дискусија, панел дискусија, научних и
стручних конференција...
4.кроз појединачне личне, писане или електронске консултације са предавачима или тимом, а у
вези са одређеним питањем;
5.издавањем публикација;
6. израдом и постављањем база података;
7.израђивањем предлога пројекта – националних и међународних;
8.реализацијом различитих пројеката усмерених ка развоју целоживотног учења
9. реализацијом мобилности
10. реализацијом кратких циклуса студија.

Све горенаведене активности реализују компетентни чланови и сарадници ЦЦУ.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној пабли Школе.

Председавајући НСВ
проф.др Саша Николић

Правилник је оглашен 01.10.2019. године.

04 Број:41/2020
Дана: 08.04.2020. год.

На основу Одлуке Владе Републике Србије о оснивању Академије техничко-васпитачких
струковних студија ( „Службени гласник РС“), члана 65. ст.1 тачка 10. и 15. Статута –
Пречишћени текст Академије техничко -васпитачких струковних студија од 21.01.2020.
године и члана 1. став 6. и 7., Правилника о раду Центра за целоживотно учење бр.: 235-16/1/2019 од 25.09.2019. год. , доносим:
ОДЛУКУ

За руководиоца Центра за целоживотно учење именује се др Емилија Поповић,
професор струковних студија, руководилац Одсека Пирот;
За заменика Центра за целоживотно учење др Дејан Благојевић, професор
струковних студија у Одсеку Ниш.
За секретара Центра за целоживотно учење Снежана Ђелић Милошевић,
руководилац правних и кадровских послова у Одсеку Пирот.

ВД Председник Академије техничко
васпитачких струковних студија
др Саша Николоћ, ред.проф.

На основу члана 5. Статута Високе школе струковних студија за васпитаче Крушевац, Савет
Школе на седници одржаној дана 26.03.2019. године на утврђен предлог Наставно-стручног већа,
усвојио је

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРA ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Члан 1.
Центар за целоживотно учење је стално тело, односно организациона јединица коју је основала
Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац (у даљем тексту: ЦЦУ). Седиште ЦЦУ
је на адреси Чирила и Методија 22-24,Крушевац
ЦЦУ нема својство правног лица.
ЦЦУ нема свој посебан пословни рачун.
Сви приходи и расходи из активности ЦЦУ иду на и са пословног рачуна Високе школе.
Члан ЦЦУ може бити сваки члан наставног особља запослен у Високој школи струковних
студија за васпитаче, Крушевац или у другој високошколској установи, као и лице које није
запослено у високом образовању, али је компетентно за питања којима се бави ЦЦУ.
ЦЦУ има руководиоца који се, на предлог чланова ЦЦУ бира већином гласова на седници ЦЦУ-а,
на којој постоји кворум, на период од 3 године, а из редова запослених на Високој школи.
Руководилац ЦЦУ организује рад ЦЦУ.
Члан 2.
Мисија Центра за целоживотно учење је промовисање учења, пружање знања и преносивих
вештина који ће корисницима помоћи у личном и професионалном развоју током читавог живота.
Визија:
Центар за целоживотно учење је организација која доприноси личном и професионалном развоју
кроз анализу развојних потреба, постављање циљева развоја, израде плана акције, реализацију
програма учења и развоја и евалуацију целокупног процеса.
Циљеви рада ЦЦУ су:
Општи циљеви:
1. Континуирани лични и професионални развој циљних група (васпитача, учитеља,
наставника, медицинских сестара, стручних сарадника, радних терапеута, родитеља,
чланова породица, медија, локалних самоуправа, заинтересованих чланова шире
друштвене заједнице, удружења грађана) и свих других појединаца и организација које су
директно и/или индиректно укључене у рад за добробит и развој заједнице;
2. Континуирано учење и развој вулнерабилних група (деца, млади, старије особе,
незапослени, маргинализоване групе).
Специфични циљеви:

1. Идентификација области у којима су чланови одређених циљних група компетентни;

2. Идентификација области у којима је члановима одређених циљних група потребно да
стекну или побољшају компетенције;
3. Идентификација специфичних потреба потенцијалног развоја;
4. Идентификација стилова учења, активности и ресурса који су потребни/пожељни за
реализацију развојних активности;
5. Вођење кроз процес напредовања и редефинисања планова личног и професионалног
развоја;
6. Осмишљавање и реализација програма целоживотног учења и развоја према потребама –
деца и млади (квалитетно слободно време), старије особе (активно старење), особе са
инвалидитетом, незапослени и друге маргинализоване и вулнерабилне групе (друштвена
инклузија);
7. Реализација формалних и неформалнних облика учења (акредитовани програми, курсеви,
тренинзи, радионице, предавања, Е-learning, конференције, стицање квалификација и
слично);
8. Анализа и идентификација потреба тржишта рада, предузећа и послодаваца, у циљу
повећања ефикасности тржишта рада.
9. Мобилност у учењу и раду (локална, национална и интернационална)
10. Оснаживање и усавршавање система струковног образовања кроз повезивање са
установама и предузећима.
Члан 3.
Циљеве рада ЦЦУ реализује давањем савета у вези са учењем и радом грађана, с обзиром на то да
су то области које прате грађане кроз цео живот.
Савети се дају лицима заинтересованим за различите видове учења током целог живота кроз
различите облике ваннаставних активности.
Савети из претходног става се реализују кроз усмеравање процеса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Целоживотног учења на формалном нивоу кроз реализацију акредитованих семинара;
Целоживотног учења студената на високој школи;
Целоживотног учења у образовању одраслих;
Целоживотног учења незапослених одраслих;
Целоживотног учења деце, младих и старијих грађана;
Целоживотног учења младих који припадају угроженим групама, 7. Целоживотног учења
осетљивих категорија становништва.
Члан 4.

Целоживотно учење и каријерно вођење помаже корисницима рада Центра и полазницима
укљученим у различите облике целоживотног учења које се у Центру организује тако што им се
кроз активности Центра отварају могућности учења током читавог живота у складу са њиховим
интересовањима, потребама тржишта рада и најновијим достигнућима у области за коју су
заинтересовани.
Каријерним вођењем у високом образовању помаже се студентима и дипломираним студентима
васпитачкиг и другог профила различитих нивоа студија,који нису остварили успешан прелазак на

тржиште рада,доношењем добрих одлука у вези са могућностима и вредностима опција за које се
опредељују и успешан прелазак на тржиште рада (а у вези са праксом, стипендирањем,
мобилношћу,волонтирањем, запослењем и томе слично).
Каријерним вођењем у образовању одраслих помаже се одраслима да у складу са својим
компетенцијама размотре наставак образовања кроз формалне,неформалне и информалне облике
целоживотног учења, да унапреде вештине и запошљивост и да на делотворан начин користе
стечене вештине на тржишту рада.
Целоживотно учење се односи на:
1.Децу и младе;
2.Запослене и незапослене одрасле;
3.Старије особе;
4.Вулнерабилне и маргинализоване групе
У оквиру ових широко постављених циљева нудиће се и подршка специфичнијим циљним
групама,као што су, на пример,радници који се суочавају са потребом мобилности, било да се ради
о мобилности у оквиру матичне институције или о промени послодавца у својој или некој
потенцијалној страној држави.Центар ће одговарати на љихове специфичне потребе, нпр.
Њиховим укључивањем у учење и активно управљање процесом одласка у пензију, али и на
потребе деце и младих, као што је на пример управљање слободним временом.

Члан 5.
Све горе наведене циљеве рада ЦЦУ реализује:
1.Осмишљавањем и реализацијом акредитованих програма стручног усавршавања;
2.Осмишљавањем и реализацијом других видова целоживотног учења: семинара, тренинга,
радионица,он лине обука, трибина, округлих столова,дискусија,панел дискусија,научних и
стручних конференција…
3.Кроз појединачне личне,писане или електронске консултације са предавачима или тимом, а у
вези са осређеним питањем;
4.Издавањем публикација;
5.Израдом и постављањем база података;
6. Израђивањем предлога пројекта-националних и међународних;
7. Реализацијом различитих пројеката усмерених ка развоју целоживотног учења;
8.Реализацијом мобилности;
9.Реализацијом кратких циклуса студија.
Све горе наведене активности реализују компетентни чланови и сарадници ЦЦУ.

На основу члана 5. став 5. тачка 2. и члана 25. став 1. тачка 14. Статута Високе школе струковних
студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска Митровица, Савет Школе на
седници одржаној дана 01.11.2019. године на утврђен предлог Наставно-стручног већа, усвојио је
ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРA ЗА
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Члан 1.
Центар за целоживотно учење је стално тело, односно организациона јединицакоју је основала
Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмијум, Сремска
Митровица (у даљем тексту: ЦЦУ).
Седиште ЦЦУ је на адреси Змај Јовина 29
ЦЦУ нема својство правног лица.
ЦЦУ нема свој посебан пословни рачун.
Сви приходи и расходи из активности ЦЦУ иду на и са пословног рачуна Високе школе.
Члан ЦЦУ може бити сваки члан наставног особља запослен у Високој школи струковних
студија за васпитаче и пословне информатичаре-Сирмиум, Сремска Митровица или у другој
високошколској установи, као и лице које није запослено у високом образовању, али је
компетентно за питања којима се бави ЦЦУ.
ЦЦУ има руководиоца који се, на предлог чланова ЦЦУ бира већином гласова на седници ЦЦУ-а,
на којој постоји кворум, на период од 3 године, а из редова запослених на Високој школи.
Руководилац ЦЦУ организује рад ЦЦУ.
Члан 2.
Мисија Центра за целоживотно учење је промовисање учења, пружање знања и преносивих
вештина који ће корисницима помоћи у личном и професионалном развоју током читавог живота.
Визија:
Центар за целоживотно учење је организација која доприноси личном и професионалном развоју
кроз анализу развојних потреба, постављање циљева развоја, израде плана акције, реализацију
програма учења и развоја и евалуацију целокупног процеса.
Циљеви рада ЦЦУ су:
Општи циљеви:
1. Континуирани лични и професионални развој циљних група (васпитача, учитеља,
наставника, медицинских сестара, стручних сарадника, радних терапеута, родитеља,
чланова породица, медија, локалних самоуправа, заинтересованих чланова шире
друштвене заједнице, удружења грађана) и свих других појединаца и организација које су
директно и/или индиректно укључене у рад за добробит и развој заједнице;
2. Континуирано учење и развој вулнерабилних група (деца, млади, старије особе,
незапослени, маргинализоване групе).

Специфични циљеви:

1. Идентификација области у којима су чланови одређених циљних група компетентни;
2. Идентификација области у којима је члановима одређених циљних група потребно да
стекну или побољшају компетенције;

3. Идентификација специфичних потреба потенцијалног развоја;
4. Идентификација стилова учења, активности и ресурса који су потребни/пожељни за
реализацију развојних активности;
5. Вођење кроз процес напредовања и редефинисања планова личног и професионалног
развоја;
6. Осмишљавање и реализација програма целоживотног учења и развоја према потребама –
деца и млади (квалитетно слободно време), старије особе (активно старење), особе са
инвалидитетом, незапослени и друге маргинализоване и вулнерабилне групе (друштвена
инклузија);
7. Реализација формалних и неформалнних облика учења (акредитовани програми, курсеви,
тренинзи, радионице, предавања, Е-learning, конференције, стицање квалификација и
слично);
8. Анализа и идентификација потреба тржишта рада, предузећа и послодаваца, у циљу
повећања ефикасности тржишта рада.
9. Мобилност у учењу и раду (локална, национална и интернационална)
10. Оснаживање и усавршавање система струковног образовања кроз повезивање са
установама и предузећима.
Члан 3.
Циљеве рада ЦЦУреализује давањем савета у вези са учењем и радом грађана, с обзиром на то да
су то области које прате грађане кроз цео живот.
Савети се дају лицима заинтересованим за различите видове учења током целог живота кроз
различите облике ваннаставних активности.
Савети из претходног става се реализују кроз усмеравање процеса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Целоживотног учења на формалном нивоу кроз реализацију акредитованих семинара;
Целоживотног учења студената на високој школи;
Целоживотног учења у образовању одраслих;
Целоживотног учења незапослених одраслих;
Целоживотног учења деце, младих и старијих грађана;
Целоживотног учења младих који припадају угроженим групама,
Целоживотног учења осетљивих категорија становништва.
Члан 4.

Целоживотно учење и каријерно вођење помаже корисницима рада Центра и полазницима
укљученим у различите облике целоживотног учења које се у Центру организује тако што им се
кроз активности Центра отварају могућности учења током читавог живота у складу са њиховим
интересовањима, потребама тржишта рада и најновијим достигнућима у области за коју су
заинтересовани.

01.11.2019. године

PART B: OPERATION OF CPD CENTRES
b.3. HUMAN RESOURCES
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Team working with CPD Centres at each HEI:
Institution
VSVNS

Manager
Ms. Svetlana Lazić

Deputy
Ms. Jovanka Ulić

Secretary
Ms. Sandra Popović

VSKR

Ms. Katarina Tomić

Ms. Slavica Pavličević

Mr. Ivan Tomić

VSSM

Ms. Gordana Stepić

Ms. Gordana Mijajlović

Ms. Mirjana Ripić

VSVS

Ms. Marija Malović

Ms. Elena Stanić

Ms. Miljana Lazarević

VSPI

Ms. Emilija Popović

Mr. Dejan Blagojević

Ms. Bojana Nikolić

UoM

Mr. Veselin Mićanović

Ms. Tatjana Novović

Mr. Vasko Milatović

PART B: OPERATION OF CPD CENTRES
b.4. CPD COURSES/SEMINARS
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PART B: OPERATION OF CPD CENTRES
b.5. FINANCIAL PLANS

KEY Sustainability plan

CPD CENTERS - SEMINARS/WORKSHOPS/COURSES/WINTER SCHOOLS
INSTITUTION

THEMES

NO. OF
PARTICIPANTS

Vesna Colić

do 25
do 25

Razumevanje razvoja mozga u cilju uspešnijeg učenja i življenja

Mirjana Matović
Nikola Vetnić
Miloš Vasiljević
Svetlana Lazić

Kvalitetno obrazovanje – podrška dobrobiti svakog deteta

Otilia Velišek-Braško

do 25

Stono pozorište i kamišibaj teatar i njihove mogućnosti u
implementaciji održivog razvoja u sklopu novih osnova PVO
Primjena matematičkih manipulativnih materijala u vrtiću

Ivana Ignjatov Popović
Jovanka Ulić
Iz redova nastavnog
osoblja
Iz redova nastavnog
osoblja
Iz redova nastavnog
osoblja
Iz redova nastavnog
osoblja
Iz redova nastavnog
osoblja
Iz redova nastavnog
osoblja

do 25

Interakcija i komunikacija odraslih i dece u institucionalnom
kontekstu
Muzika kao praksa održivog razvoja

VSNS

LEADS

Razvoj učenja u prirodi

UoM
Kreativne mogućnosti razvijanja početnih matematičkih
pojmova
Podsticanje senzomotornog razvoja prema Montesori
pedagogiji
Partnerstvo između porodice I predškolske ustanove
Vaspitno-obrazovni rad sa djecom u jasličnim grupama
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do 25

TYPE
Seminar
3 dana
Seminar
8 sati

do 30

Seminar
8 sati
Seminar
8 sati
Zimska škola
5 dana
Radionica

do 30

Radionica

do 30

Radionica

do 30

Radionica

do 30

Radionica

do 30

Radionica

Osposobljavanje za rad sa decom na engleskom jeziku
Holistički pristup ranom razvoju – stanje, izazovi, perspektive

VSVS

Unapređivanje digitalne pismenosti i kulture zaposlenih u
obrazovanju
Prenosive (transverzalne) veštine u obrazovanju – za korak
ispred
Zeleno vežbanje – motorički program u prirodi – prva pomoć u
slučaju nezgoda
Razvijanje projekata u dečjem vrtiću uz podršku VEB-alata

Informatička pismenost i digitalne tehnologije

VSSM

VEB portal i mobilna aplikacija za monitoring zdravstvenog
fitnesa dece od 4 do 10 godina

Asertivnom komunikacijom do efikasnog tima u vaspitnoobrazovnoj praksi
Игра и креативни потенцијали деце предшколског узраста –
како их подржати у програму
Razvijanje kompetencija vaspitača za kreiranje I implementaciju
KEY Sustainability plan

Jelena Prtljaga
Aleksandra Gojkov-Rajić
Tanja Nedimović
Nataša Sturza Milić
Euđen Činč
Aleksandar Stojanović
Predrag Prtljaga
Ivana Đorđev
Tanja Nedimović
Ivana Đorđev
Nataša Sturza Milić
dr med. Milivoj Višković
Gordana Stepić
Zdravko Ivanković
Dejan Savičević
Ivana Prlić
Dragan Rastovac
Zdravko Ivanković
Dejan Savičević
Zdravko Ivanković
Zlatko Maksimović
Siniša Maksimović
Maja Cvijetić
Saša Sudar
Mirjana Nikolić
Isidora Korać
Marta Dedaj
Tanja Panić
Исидора Кораћ
Гордана Мијаиловић
Мирјана Николи
Iz redova nastavnog

do 25
do 25

do 25
do 25
do 25
do 25

do 25
do 25

Kurs
4 dana
Seminar
8 sati

Seminar
8 sati
Seminar
8 sati
Seminar
2 dana
Seminar
2 dana
+
8 sati onlajn
Seminar
8 sati
Seminar
8 sati

do 25

Seminar
8 sati

do 25

Tribina

do 25

Seminar

AVMSS

podsticajnih motoričkih programa za decu i mlade
Razvijanje STEM (Science, Tehnology, Engineering and
Mathematics) kompetencija kod vaspitača i osposobljavanje za
primenu informacionih tehnologija u kreiranju i implementaciji
sadržaja iz ovih oblasti
Razvijanje kompetencija vaspitača za primenu umetničkih
tehnika u radu sa decom i mladima iz osetljivih društvenih
grupa
Integrisano učenje na ranom uzrastu – razvijanje kompetencija
vaspitača za integrisani pristup ranom učenju
Medijska pismenost vaspitača i dece
Vaspitač u svetu linija, boja i oblika

ATVSS

Dramske igre u predškolskom vaspitanju
Holistički pristup muzikom u vaspitanju i obrazovanju
„Slušaj/kaži da se razumemo“-veštine nenasilne komunikacije
Radionice za rad sa decom sa razvojnim smetnjama
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osoblja
Iz redova nastavnog
osoblja

do 25

8 sati
Seminar
2 dana

Iz redova nastavnog
osoblja

do 25

Seminar
8 sati

Iz redova nastavnog
osoblja
Iz redova nastavnog
osoblja
Iz redova nastavnog
osoblja
Iz redova nastavnog
osoblja
Iz redova nastavnog
osoblja
Iz redova nastavnog
osoblja

do 25

Seminar
8 sati
Seminar
8 sati
Seminar
8 sati
Seminar
8 sati
Seminar
8 sati
Seminar
8 sati

Iz redova nastavnog
osoblja

do 25

do 25
do 25
do 25
do 25
do 25

Seminar
8 sati

ANNEX 1: CPD CENTRES ROOMS AT HEIs
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PROSTORIJE CENTRA ZA CELOŽIVOTNO UČENJE PO INSTITUCIJAMA
Institucija

VSNS
UoM
VSVS
VSSM
AVMSS
ATVSS

Adresa
Novi Sad,
Petra Drapšina 8
Filozofski fakultet, Nikšić,
Danila Bojovića bb
Vršac, Omladinski trg 1
Sremska Mitrovica,
Zmaj Jovina 29
Kruševac, Ćirila i Metodija 22-24
Jedinica Pirot, Ćirila i Metodija 29,
sedište NIŠ, Milojka Lešjanina 39

Učionica
br. 8

Pozicija
B blok

Br. mesta
25

Br. 334

III sprat

30

Br. 44

I sprat

25

Učionica sa
kabinetom
Br. 6

II sprat

30

prizemlje

30

br. 2

40

Oprema
IT oprema
Didaktički materijali
IT oprema
Didaktički materijali
IT oprema
Didaktički materijali
IT oprema
Didaktički materijali
IT oprema
Didaktički materijali
IT oprema,
video-bim,
didaktički materijali

Napomena
Po potrebi će se koristiti i
druge prostorije Škole
Po potrebi će se koristiti i
druge prostorije Fakulteta
Po potrebi će se koristiti i
druge prostorije Fakulteta
Po potrebi će se koristiti i
druge prostorije Škole
Po potrebi će se koristiti i
druge prostorije Škole
Po potrebi će se koristiti i
druge prostorije kojima
Odsek raspolaže

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

KEY Sustainability plan

