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Стручно усавршавање ван установе 
Наставници, стручни сарадници и директор су стицали и усавршавали компетенције 

(К1-К4) током школске године на стручним семинарима и скуповима у више приоритетних 

области (3, 4, 5, 6 и 8).  

Резултати су нова знања и искуства и боље вештине комуникације, сарадње и 

тимског рада, а примењени су у планирању, реализацији и вредновању многобројних 

активности у оквиру часова тематске/пројектне/интердисциплинарне наставе, као и у 

организацији угледних часова. Тако је побољшана успешност ученика у свим сегментима. 

Успех ученика се огледа у броју освојених награда на такмичењима и конкурсима, као и у 

одличним литерарним и ликовним радовима. 

Стручни сарадници наше школе били су и реализатори неких скупова и семинара. 

Захваљујући томе запослени у школи су имали могућност да бесплатно похађају:  

- електронски семинар „Комуникација и интеракција у савременој школи“ (три 

наставника), 

- семинар „Смотра стваралаштва школских библиотекара“ (пет наставника, педагог и 

директор), 

- стручни скуп „Лични план професионалног развоја и портфолио“ (три наставника). 

Важна је чињеница да све више наставника усавршава компетенције у области ИКТ-а, 

да се све више користи електронско учење на часовима и да наставници састављају 

електронски наставни материјал. 

Неколико наставника је похађало електронски семинар „Блог, твитер и фејсбук у 

настави“ на ком су креирали сопствени блог. Примењују научено на семинару и настављају 

са постављањем наставног материјала и различитих постова на блоговима: 

http://gocateacher.wordpress.com и http://materijalzanastavusrpskog.wordpress.com/. 

 

Наставници који су предали своје појединачне извештаје о усавршавању ван 

установе истичу да су похађали углавном бесплатне семинаре и скупове или их самостално 

финансирали.  

Школа је уплатила котизацију за: 

- учешће два наставника на стручном семинару, 

- учешће стручног сарадника (педагога) на стручном скупу, 

- учешће стручног сарадника и девет наставника на стручном скупу.  

 

Библиотекар Слађана Галушка је учествовала на стручном скупу Хрватске удруге 

школских књижничара „Школске књижнице: кључ за прошлост, садашњост и будућност“, 

одржаном у Загребу 18. и 19. октобра 2012. године. О скупу и активностима током Месеца 

школских библиотека написала је и чланак за часопис Школски библиотекар. 

 

 

Стручно усавршавање у оквиру установе 
Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора у установи 

реализовано је кроз следеће облике:  

- одржавање угледног часа, присуствовање угледним часовима, анализа и дискусија у 

вези са часом, приказивање активности са часова тематске и пројектне наставе, анализа и 

дискусија, 

- приказ стручног семинара и скупа и примена стечених знања у раду у школи и са 

децом, 

- приказ Приручника за планирање и писање ИОП-а инклузија, 

- приказ стручне књиге, односно чланка и учествовање у анализи и дискусији,  

http://gocateacher.wordpress.com/
http://materijalzanastavusrpskog.wordpress.com/


- састанци стручних већа – представљање најуспешнијих активности и анализа 

резултата пробних тестова за ученике осмог разреда, комбинованог теста за ученике 

седмог разреда и теста из српског језика, математике и природе и друштва за ученике 

четвртог разреда, 

- радионице у оквиру пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу 

школу“. (Пројекат је трајао током целе године, а у реализацији је учествовало осам 

наставника и оба стручна сарадника.) 

- активности наставника и стручних сарадника у планирању, реализацији и 

вредновању часова тематске наставе и школских пројеката.  

 

Планиране активности су остварене у већој мери, с тим што је дошло до временског 

померања појединих окупљања у установи да би што више запослених могло да 

присуствује. Број наставника и стручних сарадника који су присуствовали тим скуповима је 

варирао од 4 до 26 (доказ су листе са потписима присутних). Највише су развијене 

компетенције за добру комуникацију међу запосленима и између наставника и ученика 

(К4), као и компетенција за поучавање и учење (К2). Наставници успешно примењују 

стечена знања и вештине у свом раду, а доказ томе су појединачни извештаји наставника о 

стручном усавршавању. Презентација семинара „Тренинг комуникацијских вештина и 

самопоуздања наставника“ није реализована, јер је било других приказа на тему 

комуникације и пренеће се у План з аследећу школску годину. 

Штампани и електронски (ППТ презентације) материјали коришћени током излагања 

били су доступни свим колегама.  

 

Приказ стручног усавршавања у установи  
 

На наставничком већу у септембру 2012. Радица Јаћимовић, Бранка Миладиновић и 

Тања Бабић приказале су семинар „Зелени пакет“. Овом излагању је присуствовало 19 

наставника и стручних сарадника. Семинар је приказан у облику усменог излагања, 

електронске презентације и приручника за коришћење пропратног материјала добијеног 

на семинару. Након тога је уследила дискусија (како најбоље уклопити „Зелени пакет“ у 

наставне јединице, тематску наставу, и за које је предмете он најпогоднији, а такође се 

говорило и о могућностима коришћења добијеног пропратног материјала). 

У овом месецу Наташа Демић, педагог школе је представила пројекат „ПО на прелазу 

у средњу школу“ члановима Тима за професионалну оријентацију. Приказ је био у виду 

ППТ презентације, а обухватио је кључне компетенције и слике савременог света рада, 

петофазни модел и активности Тима за ПО после обуке. 

У новембру су истог дана била представљена 2 излагања: „Балкански ратови“ и 

„Сарадња и међуљудски односи  школи“. Излагачи су били Слободан Карановић и Петар 

Јовановић. Оба излагања су била усмена. Приказима је присуствовао 21 члан Наставничког 

већа, а након излагања је уследила дискусија. 

У јануару 2013. Ружица Будимкић је члановима Наставничког већа приказала семинар 

„Оцењивање ученика“ у форми електронске презентације. Након приказа је уследила 

дискусија о томе како најбоље постићи способност ученика за самоевалуацију (примери 

метода) и о томе које све области треба да обухвати крајња оцена. Излагању је 

присуствовало 18 чланова Наставничког већа. 

У овом месецу су приказани ток и ефекти тематске наставе „Комуникација“ коју су 

реализовали Слађана Галушка, Саша Живановић и Софија Зећовић. За излагање је 

припремљена електронска презентација „Растимо као једно - Бољи смо заједно“. Излагању 

је следила дискусија која је обухватила питања везана за успешност овакве врсте наставе, 

затим како најбоље постићи сарадњу међу наставницима током тематске наставе и на који 

начин укључити што више деце у активности током часова више предмета изведених у 

учионици и ван ње, а који су се нарочито допали ученицима. Излагању је присуствовало 

15 чланова Наставничког већа. 

У фебруару су Љиљана Вићовац и Тања Бабић приказале електронски семинар 

„Комуникација и интеракција у савременој школи“, Љиљана Вићовац део везан за 

коришћење нових технологија у комуникацији у савременој школи - „Коришћење нових 



технологија у комуникацији у савременој школи“, а Тања Бабић начин реализације 

пројектне наставе у школи - „Пројекат у настави“.  

Лидија Николић је у марту имала излагање везано за „Приручник за планирање и 

писање ИОП-а“. Излагање је било усмено, присуствовало је 23 члана Наставничког већа, а 

излагање је пратила дискусија која је обухватила питања различитих типова инклузије, 

начине укључивања ученика у инклузију, начин ревизије ИОП-а, као и документацију која 

је потребна за увођење, праћење напретка и евалуацију ученика који  раде по ИОП-у.  

У истом месецу остварена су још два приказа: Данка Стојановић је представила 

књигу под називом „Технике подучавања“ електронском презентацијом и усменим 

излагањем. Марина Ружић и Јелена Стевановић су представиле тему „Праћење и 

вредновање рада ученика у складу са образовним стандардима“. Уследила је дискусија о 

разлици између оцена ученика и анализе остварености стандарда, о критеријумима 

оцењивања и начинима праћења остварености стандарда. Присуствовало је 19 чланова 

Наставничког већа. 

На Стручном већу учитеља, у априлу, Десанка Милојковић је приказала семинар 

„Описно оцењивање“, а Јована Борисављевић и Тања Трајковић су у виду ППТ 

презентације представиле тему „Вредновање, мерење и праћење рада у настави“. 

Излагању је присуствовало 10 чланова Стручног већа учитеља. 

Приказ стручног семинара „Добра припрема за час – успешан час“ имао је две 

варијанте: 

- Ружица Танасковић и Наташа Булатовић су имале излагање на Стручном већу 

природних наука, 

- Гордана Косанић, Наташа Пејовић и Синиша Босић су припремили презентацију за 

излагање на Стручном већу наставника разредне наставе. 

У јуну су одржана Стручна већа на којима су приказане најуспешније активности 

наставника током године. То су углавном били прикази угледних часова, тематске наставе, 

пројеката. 

На Стручном већу природних наука Новка Боричић је презентовала стручни семинар 
„Индивидуализација редовне наставе математике“. 

Љиљана Вићовац и Тања Бабић су приказале члановима Наставничког већа 

практичну примену усвојеног знања са семинара „Комуникација и интеракција у 

савременој школи“, на часовима кроз презентације „Сарадничко учење“ и „Приказ примера 

добре праксе“. Након тога је Софија Зећовић приказала свој пројекат „Руже су свуда око 

нас“. Излагања су била у виду ППТ презентације и присуствовало је 26 чланова 

Наставничког већа. 

Такође, у јуну, Нада Аранђеловић је приказала тему „Корелације Ликовне културе са 

другим предметима“. Приказ је пратио пано и ППТ презентација. Присуствовало је 10 

чланова Наставничког већа, а након излагања су се присутни надовезивали са додатним 

идејама како се још може Ликовна култура повезати са другим предметима. 

 

Остварени су сви планирани циљеви предвиђени Планом стручног усавршавања. 

Наставници и стручни сарадници су се професионално развијали и кроз примену наученог 

допринели развијању образовних постигнућа, успешнијем учењу и бољем успеху ученика. 

 

Слађана Галушка и Наташа Демић, библиотекар и педагог школе, биле су 

реализатори стручног скупа Лични план професионалног развоја и портфолио, а три 

наставника су били учесници скупа. Чаролије бр.12 доносе чланак о изради портфолија и 

посебно о начину писања професионалне филозофије, преузет из часописа Школски 

библиотекар у коме је и чланак Пролећно усавршавање о скупу. Презентације са скупа, 

као и чланак послужиће за стручно усавршавање у школи у августу. Приказ скупа и једну 

радионицу ће припремити колегинице, учеснице конференције. 

 

 

Тања Бабић, 

координатор Тима за професионални развој 

http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_12.pdf
http://casopisbibliotekar.wordpress.com/category/број-4-јун-2013/стручно-усавршавање-4/слађана-галушка-портфолио-лична-и-пр/
http://casopisbibliotekar.wordpress.com/category/број-4-јун-2013/стручно-усавршавање-4/слађана-галушка-портфолио-лична-и-пр/
http://casopisbibliotekar.wordpress.com/category/број-4-јун-2013/стручно-усавршавање-4/слађана-галушка-пролећно-усавршавањ/

