
	   R A Z V I O N I C A 	    
Support	  Human	  Capital	  Development	  &	  
Research	  –	  General	  Education	  
&	  Human	  Capital	  Development	  

Podrška	  razvoju	  ljudskog	  kapitala	  i	  
istraživanju	  -‐	  Opšte	  obrazovanje	  

	  i	  razvoj	  ljudskog	  kapitala	  

 

	   	   	    
www.razvionica.edu.rs	  *	  Jove	  Ilića	  2,	  11040	  Beograd	  *	  +381	  11	  39	  12	  667	  *	  info@razvionica.edu.rs	  

This	  project	  is	  funded	  by	  the	  European	  Union	  &	  implemented	  by	  a	  Consortium	  led	  by	  Hulla	  &	  Co,	  Human	  Dynamics	  K.G.	  
Ovaj	  projekat	  finansira	  Evropska	  unija,	  a	  sprovodi	  konzorcijum	  koji	  predvodi	  Hulla	  &	  Co,	  Human	  Dynamics	  K.G.	  

 

Београд 
18. децембар 2013. године 

 
Основна школа ”Слободан Секулић” 
Ул. Норвешких интернираца  бр. 18 
31000 Ужице, Република Србија 
Директор Рафајло Јелисавчић 
 
Поштовани директоре, 
 
У вези са подршком коју наш пројекат „Подршка развоју људског капитала и 
истраживању – Опште образовање и развој људског капитала“ (Развионица) пружа 
школама у Србији, желимо да Вас упознамо са детаљима првог дела обука које ће бити 
одржане, а о чему Вас је већ информисала Школска управа путем дописа Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Детаљи о укупном програму и трајању обука се 
налазе у прилогу овог дописа. 
 
План обуке: 
 
Први део обука у трајању од два дана ће бити одржаван суботом и недељом, како се не 
би реметио наставни процес у школи. Обука ће бити реализована у просторијама Ваше 
школе. 
 
У Вашој школи обука ће бити одржана 14. и 15. јануара 2014. године, од 9 – 17 
часова, са паузом за ручак и краћим паузама за предах учесника. Молим Вас да нашим 
тренерима омогућите приступ просторијама Ваше школе у којима ће бити одржавана 
обука већ од 8 часова, како би имали времена да припреме све што је за обуку 
потребно. 
 
Учесници обуке: 
 
Обуци присуствују сви наставници и стручни сарадници у школи, као и директор 
школе. С обзиром на значај раног укључивања родитеља и институција подршке у 
приступ настави усмереној на учење и развој компетенција, молимо Вас да на ову 
обуку у наше име позовете и представнике родитеља у Школском одбору школе, као и 
просветне саветнике у Школској управи. 
 
Концепт обуке: 
 
Како ће се обука одвијати у Вашој школи, молим Вас да за вашу групу одаберете 
одговарајући радни простор тј. учионицу за несметан вишечасовни рад. 

Обуку воде два водитеља. Водитељи су изабрани међу најбољим кандидатима који су 
се одазвали на јавни позив и посебно су припремљени за реализацију ове обуке. 

На крају првог дана обуке учесници ће имати могућност за додатне разговоре и 
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консултације са члановима водитељских тимова. 

 
За све техничке аспекте ове обуке, контактираће Вас Лана Милетић, координатор за 
обуке (контакт подаци: lana.miletic@razvionica.edu.rs, 063-8439618). 
 
 
 
 
Шаљем Вам срдачне поздраве, 
 
 
Евгени Иванов, 
 
 
Вођа тима 
 
 
 
 
 
 
 
 


