
 
Назив: Израда програма обуке  
 
Општи циљ: Оспособљавање полазника за израду програма обуке. 
  
Специфични циљеви: 
 

- Стицање знања о специфичностима учења одраслих 
- Оспособљавање за формулисање циљева учења 
- Упознавање са основним методама учења 
- Упознавање са методама евалуације обуке 

  
Садржај обуке 
 

- Правилник о стручном усавршавању 
- Процес учење одраслих 
- Циљеви и садржаји обуке 
- Методе и облици учења 
- Евалуација обуке 

 
Методе и облици учења: вербално-рецептивно и кооперативно учење; групни и 
индивидуални облик рада. 
 
Трајање обуке 6 сати 
Максималан број учесника 30 
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□ ПСИ ХР, агенција за услуге консалтинга (од 2010), старији консултант 

- израда Стратегије управљања људским ресурсима ПД ТЕ-КО 
Костолац 

- дизајнирање и извођење обуке Стратешко управљање људским 
потенцијалима 

- дизајнирање и извођење обуке Управљање променама 
- дизајнирање и извођење обуке Управљање учинком 

 
□ Национална служба за запошљавање (од 2009), саветник за планирање 
каријере 

- селекција кандидата 
- професионална оријентација 
- тренинзи 

□ Национална служба за запошљавање (од 2006. до 2009.), руководилац 
Центра за обуку и образовање запослених 

- планирање и организација рада Центра за образовање и обуку 
- израда Стратегије развоја Центар за образовање и обуку 
- израда Процедуре за стручно усавршавање 
- анализа образовних потреба 
- дизајнирање и извођење обуке за руководиоце Управљање 
према циљевима и оцењивање учинка запослених  (учествовало око 
250 полазника) 
- евалуација обука 
- израда Процедуре за оцењивање учинка запослених 

□ Национална служба за запошљавање (од 2004. до 2006.), стручни 
сарадник за каријерно вођење 

- селекција кандидата 
- анализа флуктуације 
- испитивање задовољства запослених 

 
□ Институт за психологију и Образовни форум (од 2003, хонорарно) 

- инструктор у обуци Активно учење за наставнике основних и 
средњих школа (реализовала обуке у којима је учествовало око 
700 полазника) 

- дизајнирање модула обуке Активно учење 
 

□ ХП Термоелектро (од 1997-2000), индустријски психолог 
 

□ ОШ «Бранко Радичевић» (од 1992-1996. и од 2000-2004), школски 
психолог 

 



Професионални развој 
 
2011. Едукација из Рационално емотивно когнитивно бихевиоралне 

терапије (основни и напредни ниво) - РЕБТ Центар Београд 
2008. Обуке за тренере у оквиру Тwиннинг пројекта Модернизација 

Националне службе за запошљавање: Дефиниција лидерства и 
улога руководиоца, Комуникација, Тимски рад, Управљање 
променама, Управљање временом и самоорганизација, 
Управљање конфликтима, Лидерска личност и увод у 
биоструктуралну анализу, Развој обуке и стицање квалификација 

2006. и 2007.  Семинари у оквиру СИДА пројекта Изградња институционалних 
капацитета тржишта рада у Србији: ХР и оспособљавање кадрова, 
Управљање пројектима – ЛФА, Евалуација пројеката 

2006.  Семинари из области људских ресурса у оквиру пројеката Светске 
банке Промоција запошљавања: Оцењивање учинка запослених, 
Каријерно вођење, Управљање људским ресурсима, Дизајнирање 
образовних програма 

2005.  Курс Систем селекције кандидата (Адизес) 
2004. Курс Управљање пројектима (Адизес) 
2003.  семинари Имплементација курикулума, Израда школског 

програма, Анализа школског програма и евалуација у настави 
2003. Семинар за инструкторе у пројекту Активно учење (базични и 

супервизијски) 
2000.  Семинар Примена техника когнитивно-бихејвиоралне терапије 
1998.  Едукација из Системске породичне терапије 
 
 
Знања, вештине и способности 
 

- Аналитичке способности, вештине процене проблема и идентификовања 
кључних тачака за ефикасне интервенције у планирању и развоју пројектних 
решења, анализи едукативних и тренинг потреба и дизајнирању тренинга 

- Разумевање политика, механизама и праксе управљања људским 
потенцијалима  

- Одличне вештине извештавања и писања, са оријентацијом на ефикасно и 
ефективно преношење знања 

- Рад на рачунару – Wорд, Еxцелл, Интернет 
- Познавање енглеског језика (ниво Б2б) 

 
 
 


